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 مؼدمة ادمفػ

 احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ شقدكا رشقل اهلل.

 وبعد: 

صقخـا مصطػك بـ مـ عُتفا ؿِ ؾفذه أبرز افػتاوى افتل َش 

افعدوي حػظف اهلل، َظْز صػحتف افرشؿقة ظذ )افػقس 

)افرمحة(، و)افـدى(، ــ ، افؼـقات افػضايقةْز بقك(، وظَ 

 وؽرها. و)صػا(

هـ( 1441مجعفا دم ُؽرة صفر َصَػر، فعام )ُت دم ظْ وؿد َذَ 

 م(.9119أـتقبر، شـة )
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  افعؾؿ افـاؾع، واهلل ادستعان.ْؼ دي مـ ذفؽ كَ ْص وؿَ 

هذه افػتاوى أكـل أواؾؼ افشقخ ظؾقفا وفقس معـك كؼع 

ـؾفا، وإكام أواؾؼ ؾضقؾتف ظذ بعضفا وأخافػف دم بعضفا 

 أَخر.

 آل رجب.وـتبف افباحث ادحؼؼ: أمحد بـ حمؿقد 

 مك. -ذؿقة -مرـز مـشلة أبق ظؿر -ؿرية خافد بـ افقفقد

 هـ1441مـ صفر صعبان  8

 م9191بريؾ أ 1ادقاؾؼ إربعاء 

 (. 119) 11191962998هاتػ: 

 (.119)11559527691واتس أب: 
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 ؟(اظتزي كػسؽ ضافؼ): ؿال فزوجتف: 1511س

د ؽر افطالق َص ؿَ  نْ ع، وإِ ؿَ د افطالق وَ َص ؿَ  نْ إِ  :افعزة بـقتفج: 

 ؾال يؼع.

 ع؟ؾْ ي اجلؿفقر دم اخُل أْ : ما رَ 1519س

 ب تطؾقؼة ظـد اجلؿفقر.َس ع ُيْ ؾْ ج: اخلُ 

ؼفا مرة أخرى مـ دون ؾ  ثؿ ضَ  ،ؼ امرأتف تطؾقؼةؾ  : ضَ 1512س

 ق افثاين واؿع؟الؾفؾ افط ،مراجعة

 :دم ادسلفة خالفج: 

 .افثاكقة حمسقبة :ؾؽثر مـ افعؾامء يؼقفقن 

 .ؼةؾ  طَ ٓ تؼع6 ٕهنا ذم إصؾ مُ  :مـ افعؾامء يؼقفقن وظدد 

 وهق ما أؿقل بف.
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 ع افعك مع اجلؿعة فؾؿساؾر؟: هؾ جيقز مَجْ 1514س

 ر.فْ ؼام افظ  ج: ٓ ماكع6 ٕن اجلؿعة ؿامت مَ 

 تغقالچ)ؿ إضعؿة افتل مـ مؽقكاهتا ؽْ ُح ما : 1515س

 ل افبؼر أم ٓ؟ـ  وٓ كدري هؾ زُ  (افبؼر

ـُ  ؿ  َس ؾ ،ذم بالد ادسؾؿغ ـَت ـُ ج: إذا   .ْؾ اهلل و

 ؟(إصعريغ)و (إصاظرة): ما افػرق بغ 1516س

مقشك  هؿ أهؾ وأؿارب وظشرة أيب (:إصعريقن)ج: 

 .ريض اهلل ظـف ،إصعري

موهلا وتُ  ،ـػل صػات اهلل تعاػؾئة ضافة تَ  (:إصاظرة)فؽـ  

 بتلويالت شؿجة ؽر مؼبقفة.
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 ؟سؿؿ افعؿؾ بافبـؽ باختالف افؼِ ؽْ تؾػ ُح : هؾ َي 1517س

 فتف؟بْ أم إؾضؾ اتؼاء افعؿؾ ـؾف فُش 

 !!تؾػ باختالف افؼسؿ بال صؽَي ج: 

ـُ   ًٓ  ـَت ؾنذا  م ر  حَ ؾال كستطقع أن كُ  ،ظـ افربا دةبعق تعؿؾ أظام

 ظؾقؽ افعؿؾ.

وآحتػاظ بف  ،ؿ حػظ مايل بؼاء افذهبؽْ ُح ما : 1518س

 حتك يرتػع شعره؟

 ٓ بلس بذفؽ.ج: 

فة قج  مُ  ،ؾ ادرأة ظذ افققتققبغْ ؿ  ُص ؽْ ُح ما : 1519س

 ـالمفا فؾـساء بال خضقع دم افؼقل؟

 ج: ٓ بلس إذا مل تؽـ هـاك مػاشد مـ وراء ذفؽ.
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 ؿ ذبح ذبقحة ظـد بـاء بقت جديد؟ؽْ ُح ما : 1511س

ـُ ج:   .ؾؾؽ ذفؽ ،ؽر اهللؼصد بذبحؽ ُص تَ  ـَت إذا 

ـُ    قز.ؾال َي  ،اجلـؼصد ضرد تَ  ـَت وإن 

ـظر إػ مقضع : هؾ تصح صالة صخص ٓ يَ 1511س

 افسجقد، وإكام يـظر فؾساظة افتل ظذ احلايط؟

 ج: تصح افصالة، مع ؿؾة إجر.

 : ما رأيؽؿ دم افطرق افصقؾقة؟1519س

 ج: هل ضرق مبتدظة.

 : داذا دظا اإلمام افبخاري ظذ كػسف بادقت؟1512س

 .ٓ افسـد أو ت هذابَ اهلل أظؾؿ هؾ ثَ ج: 
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ٓ » :كحـ مع حديث رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وفؽـ 

ا ل بف، ؾنن ـان ٓ بد متؿـقً زَ  كَ يتؿـغ أحد مـؽؿ ادقت فُض 

ا يل، وتقؾـل فؾؿقت ؾؾقؼؾ: افؾفؿ أحقـل ما ـاكت احلقاة خرً 

 .شا يلإذا ـاكت افقؾاة خرً 

 ،بعبادك ؾتـة وإذا أردَت » :وؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .شؾاؿبضـل إفقؽ ؽر مػتقن

 ؾافعزة بؽالم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

يات آ ْؼ : افعصؿة مـ افدجال تؽقن بؼراءة افعَ 1514س

 ؟إواخر ْؼ أو افعَ  ،ل مـ افؽفػوَ إُ 

 . أيات إوالؾ هل افثابتةْؼ ج: افعَ 

  إواخر رواية صاذة.ْؼ وافرواية افتل ؾقفا افعَ  
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 ؼيض بافؼقاكغ افقضعقة؟ؿ افؼايض افذي يَ ؽْ ُح ما : 1515س

 .ؾال صؽ ذم إثؿف ،إذا ـان خمتاًراج: 

 ،افعدل واحلؼ وافؼيعة تحر  ؾؾقَ  ،اَزً ا ُمْ هً رَ ؽْ وإذا ـان مُ  

 ح ؿدر ضاؿتف.ؾِ ْص ويُ 

 دخؾ دم ادراث بعد وؾاتف؟: هؾ شقارة افقافد تَ 1516س

 ادراث.دخؾ ذم تَ  ،ج: كعؿ بال ريب

وادؼتقل يقم  ،جيلء افؼاتؾ »: ما صحة حديث: 1517س

َ  ،يؼقل: رب ،افؼقامة متعؾؼ برأس صاحبف  شؾ هذا ِل

 ؟ش؟!ؿتؾـل

 ـف بعض افعؾامء.س  ج:  َح 
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قد إذا رأيتؿ افرايات افس  »: ما صحة حديث: 1518س

ؾنن ؾقفا خؾقػة  :اقً بْ قها وفق َح تُ لْ ؾَ  ،اشانرَ بؾ ُخ ـ ؿِ خرجت مِ 

 ؟شاهلل ادفدي

 ج: حديث ضعقػ.

  مجاظة؟عتَز : هؾ صالة اثـغ تُ 1519س

  اماظة.عتَز تُ  ،ج: كعؿ

عؿؾ دم بـؽ دم ؿسؿ افتحقيالت، فؽـ أحقاًكا : يَ 1591س

 ل بعض افـاس أمقاهلؿ فسد ؿروض ربقية؟ق  ُيَ 

 سلل، وفقس هذا مـ ختصصؽ.ج: فقس فؽ أن تَ 

 ؟(افدروز)ؿ ؽْ : ما ُح 1591س

 أهؾ ضالل. (افدروز)ج: 
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 تؿ؟آؿ ؿراءة افؼرآن بطريؼة افؼراء دم ادؽْ ُح ما : 1599س

 ج: ٓ بلس بطريؼة هذه افؼراءة.

 افعؿرة؟ أوؿ آؿساض مـ أجؾ احلج ؽْ ُح ما : 1592س

 .: بدون ربا ٓ بلسج

 بعدم آؿساض مـ أجؾ احلج أو افعؿرة. وأكصح 

 أجؾ افعؿؾ؟ ؿ حؾؼ افؾحقة مـؽْ ُح ما : 1594س

 ب.ْس ج: يؽقن فالضطرار ؾحَ 

بؼل ظذ فـ تَ )ؿ ؿقل افرجؾ فزوجتف: ؽْ ُح ما : 1595س

 ؟(ذمتل

 ر كقتف.ج: ُتـظَ 
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دخؾ اداليؽة بقًتا ؾقف ـؾب ٓ تَ »: ما صحة حديث: 1596س

 ؟شأو صقرة

 ج: حديث ثابت صحقح.

 ؿ افقصؿ؟ؽْ ُح ما : 1597س

 ج: افقصؿ ـبرة مـ افؽبالر.

 ؟شة ادممـ إػ كصػ شاؿفرَ زْ أُ »: ما صحة حديث: 1598س

 ج: شـده حسـ.

تك يؽقن ٓ تؼقم افساظة ح»: ما صحة حديث: 1599س

 ؟شعؽَ بـ فُ ع ؽَ أشعد افـاس بافدكقا فُ 

 ـف بعض افعؾامء.س  ج: َح 
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 : ما صحة حديث:1521س

 ؿبع إٓ ـان فف مـ أمتف حقاريقنثف اهلل دم أمة عَ ما مـ كبل بَ » 

 .ـتف ويؼتدون بلمرهيلخذون بُس  ،وأصحاب

يؼقفقن ما ٓ يػعؾقن،  ،قفؾُ ـ بعدهؿ ُخ ػ مِ ؾُ ثؿ إهنا َتْ  

ـ ـ جاهدهؿ بقده ؾفق مممـ، ومَ ويػعؾقن ما ٓ يممرون، ؾؿَ 

ـ جاهدهؿ بؼؾبف ؾفق مممـ، جاهدهؿ بؾساكف ؾفق مممـ، ومَ 

 ؟شوفقس وراء ذفؽ مـ اإليامن حبة خردل

 .ؾ افؽالم ظـ اإلمام أمحدؼَ ـْ افعؾامء، ويُ ؽؾؿ ؾقف بعض ج: تَ 

صحقح ))ؾلحتاج إػ مراجعتف، وهق ذم  ،وظفدي بف بعقد 

 .((مسؾؿ
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مـفقمان ٓ يشبعان: مـفقم دم »: ما صحة حديث: 1521س

 ؟ششبعشبع، ومـفقم دم دكقا ٓ يَ ظؾؿ ٓ يَ 

 ؾلحتاج مراجعتف. ،ج: ظفدي بف بعقد

صالة ادرأة دم صح فديؽؿ حديث دم تػضقؾ هؾ : 1529س

 بقتفا ظذ صالهتا دم ادسجد؟

 ح بؿجؿقع افطرق.صح  ج: ما جاء ذم ذفؽ يُ 

 : هؾ جتقز اجلامظة افثاكقة دم ادسجد؟1522س

 قز، بعد اكتفاء اجلامظة إوػ.دَم  ،ج: كعؿ

أتؼرب إػ اهلل بحب ) :ؿ ؿقل افشخصؽْ ُح ما : 1524س

 ؟(افشقخ ؾالن

 .قزَي  ،ج: كعؿ
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 .(أي صخص صافح )بُحب :قز أن يؼقلوَي  

ؾ يقم اجلؿعة َس ـ اؽتَ مَ » : ما صحة حديث: 1525س

ـان فف بؽؾ  :تكَص ع وأَ ؿَ ر، ودكا واشتَ ؽَ ر وابتَ ؽ  ؾ، وبَ س  وؽَ 

 ؟شـة صقامفا وؿقامفاخطقة يطقها أجر َش 

 ج: ذم متـف كؽارة.

 قز تؾؼغ ادقت؟: هؾ جَي 1526س

 قز.ج: ظـد آحتضار َي 

ٓ إفف إٓ  :ؿؾ ،ؿ  يا ظَ » :ظؾقف وشؾؿؿال افرشقل صذ اهلل 

 .شاهلل

 قز وضع ادصحػ تحت افقشادة؟: هؾ جَي 1527س

 قز6 ٕن ذفؽ يتضؿـ امتفاًكا فؾؿصحػ.ه َي اج: ٓ أر
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 : هؾ افدم كجس؟ 1528س

 .ؾف ؽر واحد مـ أهؾ افعؾؿؼَ ؾ اإلاماع ظذ كجاشتف، كَ ؼِ ج: كُ 

 افقسر مـف. ـز ظتجق  إٓ أكف يُ  

ٓ إفف إٓ ) :ر ـالمفـ ـان آِخ مَ »: ما صحة حديث: 1529س

 ؟شدخؾ اجلـة (اهلل

 ح فشقاهده.صح  ج: يُ 

 قز ذـر اهلل ظـد تصػح افػقس بقك؟: هؾ جَي 1541س

 ذـر اهلل ذم ـؾ وؿت وـؾ حغ.ج: ٓ بلس أن تَ 

 : هؾ صح فديؽؿ حديث دم افتسؿقة ؿبؾ افقضقء؟1541س

 ثبت ذم افباب حديث.ج: ٓ يَ 
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: كريد وصًػا خمتًكا فرشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 1549س

 .وشؾؿ

إكام أؿرب  ،ومل يؽـ بافطقيؾ وٓ بافؼصر ،ج: ـان أبقض

 فؾطقل.

قز افدظاء بقء مـ أمقر افدكقا دم صالة : هؾ جَي 1542س

 افػريضة؟

 قز.َي  ،ج: كعؿ

ـقر ا بربع افثؿـ فؾذ  هتقز فمأم بقع تمتؾؽا: هؾ جَي 1544س

 اإلكاث؟دون 

 ضر هبا اإلكاث.تَ ج: هذه حقؾة شتَ 
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 : ما صحة حديث:1545س

 يا رشقل اهلل، أي ادال كتخذ؟  

ا، وزوجة ا ذاـرً ا، وفساكً ا صاـرً قتخذ أحدـؿ ؿؾبً فِ »ؾؼال: 

 ؟شغ أحدـؿ ظذ أمر أخرةعِ مممـة تُ 

 ج: ذم شـده ضعػ، وإن ـان ادعـك ؿد يصح.

 ؿ؟ؾُ بؾغ احُل ل يَ صاص ظذ ؿاتؾ : هؾ يؼع افؼِ 1546س

 ؾافؼؾؿ مرؾقع ظـف. 6ج: ٓ

تؽؾؿ هبذه ت افع تِ افس  )): رجؾ ؿال فزوجتف: 1547س

 ؾفؾ يؼع افطالق هبذا؟ (ؾزمـلافطريؼة ظـ زوجفا ٓ تَ 

 ج: ٓ يؼع بذفؽ ضالق.
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ب زوجتف افـكاكقة؟زَ : هؾ ُيؾْ 1548س  م ادسؾؿ أن ُيج 

 بذفؽ. مزَ ُيؾْ  ،ج: إذا ـان بنمؽاكف أن ُيجبفا

ٕخقؽ شبعغ  ْس ؿِ افتَ »: ما صحة حديث: 1549س

 ؟شذًراظُ 

 ج: ٓ يصح.

 ؟شؿر ـعابد وثـاخلمدمـ » : ما صحة حديث:1551س

 ج: ٓ يصح.

فقس ظذ تارك افصالة ؿضاء ) :: ؿال أحد ادشايخ1551س

 ؾام رأيؽؿ؟ (ما ؾاتف

 .عتزه ـاؾًرإكف يَ  هذا افرأي ضعقػ:ج: 
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وٓ احلـابؾة   -رمحة اهلل ظؾقف -وٓ كقاؾؼ افشقخ ابـ ظثقؿغ 

 ظذ تؽػر تارك افصالة.

 :إكام دم أمر تارك افصالة تػصقؾ وٓ بد

 .ؾفل ـبرة مـ افؽبالر ،ك افصالة تؽاشاًل رَ إذا ـان تَ  -

 ؾفق ـاؾر. ا،ـفا جحقدً رَ إذا ـان تَ و -

آثـغ ل ـة مجاع افرجؾ فزوجتف يقمَ : هؾ مـ افس  1559س

 واخلؿقس؟

 فا.ؿتُ ؾِ ـة ظَ ج: فقس ذم هذا أية ُش 

 ،: ؿام اإلمام فؾرـعة افثافثة كاشًقا افتشفد إوشط1552س

 بطؾ افصالة؟ؾفؾ تَ  ،ثؿ جؾس فؾتشفد إوشط

 بطؾ افصالة.فؽـ ٓ تَ  ،َػ وْ ػ إَ افَ ج: َخ 
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 قز خروج افزـاة ظذ دؾعات؟: هؾ جَي 1554س

 .جاز ،ًماد  ؼَ إذا ـاكت مُ ج: 

 .جاز ،فْكِ ًرا فعدم وجقد ادال أو ادَ خ  مَ وإذا ـاكت مُ  

 ؾال يقز تلخرها. ،فْكِ أما مع وجقد ادال ووجقد ادَ  

 ؿ ؿراءة افؼرآن افؽريؿ مجاظة؟ؽْ ُح ما : 1555س

 ج: إذا ـاكت فؾتعؾقؿ ؾال بلس.

ـَ 1556س أن يتزوج ظؾقفا  هْت رِ : هؾ تلثؿ ادرأة إذا 

 زوجفا؟

 ت.ال  بِ ؾنن هذه جِ  6ج: ٓ تلثؿ

ـ  ـ يُ مَ  صع  : ـقػ يُ 1557س  ة؟َس ْس ب افؼَ ر

  ظذ افقجف ادتق ر فف.صع  ج: يُ 
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ـزل ر يَ ػَ ر فقؾة مـ صفر َص ِخ آدم ): افبعض يؼقفقن: 1558س

 ؾام ؿقفؽؿ؟ (افـحس

 ج: هذا مـ اخلراؾات.

 جؾ؟بأؿ افبقع ؽْ ُح ما : 1559س

 تؾؽ افسؾعة.تَ  ج: جالز إذا ــَت 

 ؿ صالة افػجر دم افبقت فؾرجال؟ؽْ ُح ما : 1561س

ظـ اجلامظة بال  َػ ؾ  ج: افصالة تصح، مع إثؿ افرجؾ إذا خَتَ 

 ذر.ظُ 

 ل؟ْد ض أو افس  بْ افؼَ  :: ما إصؾ دم افصالة1561س

 .ع افقد افقؿـك ظذ افق رى ذم افصالةْض هق وَ إؿرب ج: 
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صاملؾـا ذم ركا بقضع أيامكـا ظذ مِ أُ )) :حلديث شفؾ بـ شعد 

 .((افصالة

افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  رأيُت )) :رجْ وفؼقل والؾ بـ ُح 

 .((ظذ افق رى ذم افصالة كواضًعا يديف افقؿـ

فعدم  :قز افتخؾػ ظـ صالة افػجر: هؾ جَي 1569س

 صالهتؿ دم افقؿت؟

 .ج: أكصحؽ أن تصع معفؿ

 .صؾقَت  ،أن تصع كاؾؾة وإن صئَت  

 .أظدَت  ،أن تعقد وإن صئَت  

 ؿ وضع افصقر وافػقديقهات ظذ افـت؟ؽْ ُح ما : 1562س

 .جازت ،عج: إذا ـان هلا كػ
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 ر وافعك دم افعؿؾ؟فْ ع افظ  ؿ مَجْ ؽْ ُح ما : 1564س

 .فالضطرار َت عْ اَمَ  ،عؿْ ج: إذا مل يؽـ أمامؽ شبقؾ إٓ اجلَ 

 ن هذا بصػة مستديؿة.قفؽـ ٓ يؽ 

ة قَ غْ بُ  :ؿ افتزوج مـ هيقدية أو ككاكقةؽْ ُح ما : 1565س

 احلصقل ظذ إؿامة أو جـسقة؟

 .قز مثؾ هذاج: ٓ َي 

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجا }ؿال تعاػ:   ـْ آَياتِِف َأْن َخَؾَؼ َفُؽْؿ ِم َوِم

َياٍت  َٔ ًة َوَرمْحًَة إِن  ذِم َذفَِؽ  فَِتْسُؽـُقا إَِفْقَفا َوَجَعَؾ َبْقـَُؽْؿ َمَقد 

ُرونَ   .[12: ]افروم {فَِؼْقٍم َيَتَػؽ 
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 : هؾ افـصارى مؼـقن؟1566س

ـَ َؿاُفقا إِن  اهلل َ }ؿال تعاػ:  6مؼـقن ،كعؿج:  ِذي َػَر اف  ـَ َفَؼْد 

 .[37]ادالدة:  {َثافُِث َثاَلَثةٍ 

 قز افزواج مـفؿ.وجَي  ،قز ذبايحفؿفؽـ جَت   

 : هؾ ـؾ إحاديث افؼدشقة صحقحة؟1567س

ـطبؼ ظؾقفا ؿقاظد تَ وج: صلهنا صلن إحاديث إخرى، 

 وإٓ ؾال. ْت تَ بَ احلديث، إن ثَ 

 رة ظؾقفا زـاة؟مج  : هؾ افشؼة ادُ 1568س

غ ؾَ جتؿع مـفا معؽ مال بَ اج: فقس ظؾقفا زـاة، إٓ إذا 

 .فؾقؿتفا تزـق ،لقْ صاب وحال ظؾقفا احلَ افـ  

 ؿ فبس افثقب إمحر فؾؿرأة؟ؽْ ُح ما : 1569س

 .ؾال بلس ،وؾتـة ؾًتا فألكظارٓيؽـ ثقًبا  ج: إذا مل
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 ثبت.ٓ يَ  -وـؾ حديث ذم افـفل ظـ فبس افثقب إمحر 

 رَ مل يُ  ،ة محراءؾ  وؿد ورد أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خرج ذم ُح 

 مثؾفا،

 وظال؟: هؾ صح حديث دم ا1571ٕس

 ثبت ذم افباب حديث.ج: ٓ يَ 

 : هؾ صح حديث دم إبدال؟1571س

 ثبت ذم افباب حديث.ج: ٓ يَ 

 هؾ صح حديث دم إؿطاب؟: 1579س

 ثبت ذم افباب حديث.ج: ٓ يَ 

 ع بافـظر فؾـساء؟ـ ابتُ ؿ مَ ؽْ ُح ما : 1572س
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ـْ َأْبَصاِرِهْؿ  }ج: يلثؿ، وؿد ؿال تعاػ:  قا ِم ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ َيُغض 

ك هَلُْؿ إِن  اهللََوَيَْػُظقا ُؾُروَجُفْؿ  ـَ  {َخبٌِر باَِم َيْصـَُعقنَ  َذفَِؽ َأْز

 .[73]افـقر: 

 صان؟ؿ أـؾ حلؿ احلِ ؽْ ُح ما : 1574س

 قز.ج: َي 

ا ظذ ظفد رشقل اهلل كحركا ؾرًش )): بـت أيب بؽر ؿافت أشامء

 .((ؾلـؾـاه ،صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

س ػْ ؾفؾ هلا كَ  ،ؾلظادتف بعدها ،: حاضت يقم ظرؾة1575س

 ـ صام يقم ظرؾة؟أجر مَ 

 .ظذ اهللرها ْج ج: أَ 
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ا بادديـة إن أؿقامً » :وؿد ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

سفؿ بَ إٓ وهؿ معـا ؾقف، َح  ،اا وٓ واديً عبً ػـا، ما شؾؽـا ِص ؾْ َخ 

 .شذرافعُ 

ػفا وافدها َص : ؾتاة رؾضت خاضًبا يريده وافدها، ؾقَ 1576س

 ؾام ؿقفؽؿ؟ ،بلهنا ظاؿة

ر ؽْ ح افبِ ـؽَ ٓ تُ » :ؾافـبل يؼقل 6ج: فقس ظـدها أي ظؼقق

 .شنستلذَ حتك تُ 

 بعر ببعريـ؟ ؿرضؿ ؽْ ُح ما : 1577س

 ج: ذم ذفؽ بعض اخلالف بغ افعؾامء، وأختار اجلقاز.

 ـ أصقب بادس؟تؽؾؿ اجلـل ظذ فسان مَ : هؾ يَ 1578س

 ج: ؿد يؽقن ذفؽ.
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 : ما ذوط افتقبة افـصقح؟1579س

 .ج: اإلؿالع ظـ افذكب

 .دقْ افعزم ظذ ظدم افعَ  

 .ادظامل إػ أهؾفا دّ رَ  

 إػ ؽر ذفؽ. 

ؿ افسؽـ مع ابـ افزوج دم حال وؾاة ؽْ ُح ما : 1581س

 افزوج؟

 .م ظذ افتلبقدر  جاز ؾفق حُمَ  ،تؽـ هـاك ؾتـة ج: إذا مل

 .جاز ،ؾنذا ـان افقفد صاحلًا 

 ؾال. ،ك مـف افػتـةإذا ـان ؾاشًؼا وُُيَش و
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 ؟ااشتغػارً  عتَز ؾؼط، يُ  (شتغػر اهلل)أ :: هؾ ؿقل1581س

 .ا اشتغػارً عتَز يُ  ،ج: كعؿ

 ره؟عْ ص افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َص ؼَ : هؾ ظَ 1589س

 .أحتاج إػ تحرير هلذه ادسلفةج: 

 بقف أحقاًكا.ـؽِ ضب مَ عره صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يَ ـان َص  فؽـ 

 ؟(افؼعؼاع)و (آـزكدر)ؿ تسؿقة ؽْ ُح ما : 1582س

ؾقست بلشامء ؾد ظـفا عِ ؾابتَ  ،( وما صابف ذفؽآـزكدر)أما ج: 

، وفؽـ بلشامء ادسؾؿغ، ٓ كؼقل: حرام ؾاضؾة، وفقست

 .اخس أشامء إكبقاء وافصاحلغ

 ـر افؼعؼاع.ؾال أظرف حديًثا ثابًتا ؾقف ذِ  (افؼعؼاع)أما  
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 ؟شـ ٓ وارث ففأكا وارث مَ »: ما صحة حديث: 1584س

 ٓ يصح.ج: 

ًٓ رَ ـ تَ مَ » وافثابت: ـَ رَ ـ تَ ؾؾقرثتف، ومَ  ك ما قاًظا أو َض  اًل ك 

 .شع  ؾعَ 

 أو ـام ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 ـقػقة افتقبة مـ افؽباير؟ما : 1585س

 .رها إن صاء اهللؽػ  ج: إظامل افصاحلة افؽزى تُ 

 اهلل. ما ؿبؾفا بنذن ّب وافتقبة دَمُ  

 واحلدود ـػارات. 
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ريب دم صقرة صاب  رأيُت »: ما صحة حديث: 1586س

 ؟شأمرد

 ثبت.ثبت ثؿ ٓ يَ ثبت ثؿ ٓ يَ ٓ يَ  ،ج: حديث تافػ اإلشـاد

 ق فؾصالة ظذ ادقت؟ؾؿ افسػر أربعغ ـقؽْ ُح ما : 1587س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 : ـقػ يؽقن افزواج كاجًحا؟1588س

 .س ظذ افتؼقى مـ أول يقمش  ج: إذا أُ 

 .ـذفؽ اافصاحلة، وتؽقن أكت صاحلً  ؾتختار ادرأةَ  

ـة رشقفف صذ ـتاب ربؽام وُش  ناهلل ربؽام، وتتبعا نوتتؼقا 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ.
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 ؿ آشتـجاء بادـاديؾ افقرؿقة؟ؽْ ُح ما : 1589س

 .ج: ٓ بلس بف

 .وؿد ـان افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يستـجل بإحجار 

 ث مـ إحجار.بَ وادـاديؾ افقرؿقة أصد إزافة فؾخَ  

مـ ظـد  تانعيأم ذ تان؟وافـكاكقة دياك : افقفقدية1591س

 اهلل؟

ت، أمفامهؿ ال  إخقة فعَ »: إكبقاءج: ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .شصتك وديـفؿ واحد

 .صقر أن ظقسك يليت بافؼكتَ ؾافؼالع متـقظة، ؾال تَ  
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 ـصح بف؟: ما ـتاب افتاريخ افصحقح افذي تَ 1591س

إٓ ـتاب  -افـػس إفقف طؿئـج: ٓ أظؾؿ مصـًػا ذم افتاريخ تَ 

 .اهلل

ؽ أو أمر أو ؾِ مَ  ،ؽتب افتاريخ إؿقىٕكف ذم ـؾ زمان يَ  

 .ويؽتبف ـام يشاء ،ؽره

 طؿئـ افـػس إػ ـتاب تاريخ إٓ ـتاب اهلل.ؾال تَ  

 ْت ؿُ ل يَ  ، أخاه بذكبر  ـ ظَ مَ )): ما صحة حديث: 1599س

 ؟((حتك يػعؾف

 ج: فقس بحديث.

 دم افؼيعة؟ ـةق  عَ ا مُ ـ  احلدود ِش : هؾ إلؿامة 1592س

ن وحد وظؼأو أج: هق افبؾقغ، فقس ظـدكا ثامكقة ظؼ ظاًما 

 إكام هق افبؾقغ. ،ظاًما
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فؾ بافرضورة تصح ؾ: إذا صحت صالة اإلمام، 1594س

 معفا صالة ادلمقمغ؟

 ج: فقس بافضورة.

: ما صحة احلديث افذي ؾقف افـفل ظـ جؾقس 1595س

 فشؿس وكصػف دم افظؾ؟افشخص كصػف دم ا

 ج: ذم شـده بعض ادؼال.

 ؿ تؾؼغ ادقت بعض دؾـف؟ؽْ ُح ما : 1596س

 ا.ج: احلديث ذم ذفؽ ضعقػ جدً 

يا » :ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،أما افتؾؼغ ؿبؾ ادقت ؾثابت

 .شٓ إفف إٓ اهلل :ؿؾ ،ظؿ
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 ؿ افقضقء باداء افداؾئ؟ؽْ ُح ما : 1597س

 ج: ٓ بلس.

 ظالج افؼؾب افؼاد؟: ما 1598س

 ج: آشتغػار.

 : هؾ تاـز إجرة ظؾقف زـاة؟1599س

 ج: فقس ؾقف زـاة.

أمتل ما بغ افستغ  رأظام»: ما صحة حديث: 1611س

 ؟شوافسبعغ

 ـف بؿجؿقع ضرؿف، وفف وجفة.س  ـ ُي ـ افعؾامء مَ ج: مِ 

 الء؟قَ ؿ إشبال افثقاب دون ُخ ؽْ ُح ما : 1611س

 .دون شببف ج: معصقة إذا ؾعؾتَ 
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 ؾؽبرة. ،الءقَ ف ُخ وإذا ؾعؾتَ  

 : هؾ يؼال دظاء آشتػتاح دم ـؾ صالة؟1619س

د، وخاصة رِ ــ افراتبة مل يَ ، فؽـ ذم  افس  ج: فؽ ذفؽ إن صئَت 

أما افػرالض وصالة افؾقؾ ؾـعؿ، وؿد وردت بذفؽ  .افػجر

 إدفة.

أربع رـعات يقم إربعاء »: ما صحة حديث: 1612س

 ؟شأبقاب افسامءح هلا تَ ػْ تُ 

 ثبت ذم هذا افباب أي خز.ج: ٓ يَ 

 ػ ؾقفا؟تؾَ ة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خُم ق  م  : هؾ أُ 1614س

 .ٓ يـبغل أن يؽقن هـاك اختالفج: 
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 ،امقً صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان أُ  فأك :وافذي ظؾقف مجاهر افعؾامء 

مقة، ٓ أُ  إكا أمة» :ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿؽتب. ؼرأ وٓ يَ ٓ يَ 

 .شحسب، افشفر هؽذا وهؽذاؽتب وٓ كَ كَ 

إذا رأيتؿ افرجؾ يعتاد »: ما صحة حديث: 1615س

 ؟شؾاصفدوا فف باإليامن ،ادساجد

 ظذ ذفؽ: ةجة وداففؽـ أية بـػسفا ُح  ،إشـاده ضعقػج: 

ـَ بِاهللِ إِك اَم َيْعُؿُر َمَساِجَد اهللِ } ـْ آَم ِخِر َوَأَؿاَم  َم ْٔ َواْفَقْقِم ا

اَلَة َوآَتك افز   ٓ  اهللَافص  اَة َومَلْ َُيَْش إِ َؾَعَسك ُأوَفئَِؽ َأْن َيُؽقُكقا  ـَ

ـَ  ـَ ادُْْفَتِدي  .[24]افتقبة:  {ِم

أو هق  ؟ي افزوجم افزوجة بخدمة وافَد زَ ؾْ : هؾ تُ 1616س

 ؾ مـفا؟ػض  تَ 

 ؾ مـفا.ػض  بؾ هق تَ  ،مزَ ؾْ ج: ٓ تُ 
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: ما صحة افؼصة افتل مػادها: أن افرشقل صذ اهلل 1617س

ظف ظؿر ارَ ؾَص  ش؟ـ يصارظـلمَ » :ك وؿالػ  ظؾقف وشؾؿ َتَ 

أكت رشقل ) :ؾؼال ظؿر ،بف افرشقل ظؾقف افصالة وافسالمؾَ ؾغَ 

 ؟!(اهلل

 .ج: ٓ أظؾؿ هلا أصاًل 

 ض افصالة افػايتة؟ق  عَ م تُ رَ : هؾ افصالة دم احَل 1618س

ئة أفػ صالة، ثؿ سك ادرء مِ ؾفؾ يصح أن يَ  !ضعق  ٓ تُ ج: 

 ٓ يصح. !م؟رَ يصع صالة ذم احلَ 

 ـ يتصدق وٓ يصع؟ؿ مَ ؽْ ُح ما : 1619س

ج: افصدؿة ذم مقزان احلسـات، وظدم افصالة ذم مقزان 

 افسقئات.
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 ؿ افعطقر افتل تحتقي ظذ ـحقل؟ؽْ ُح ما : 1611س

 افؽراهة. عج: جالزة م

 افـػس حرام؟: هؾ دراشة ظؾؿ 1611س

 ج: ٓ ؾالدة ؾقفا.

 ـة افـقم جتاه افؼبؾة؟: هؾ مـ افس  1619س

 ؼ إيؿـ.ج: فقس هذا بقارد، إكام افقارد افـقم ظذ افش  

 ؿ إؿامة اجلؿعة دم افزوايا؟ؽْ ُح ما : 1612س

ع ادسؾؿغ ذم مسجد  اَمْ َػ وْ ج: اجلؿعة صحقحة، وإن ـان إَ 

ادساجد حتك تستقظب جامع، إٓ إذا ظجزتؿ وتعددت 

 افـاس.
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: ادمذن ظـدكا يضقػ افصالة ظذ افـبل صذ اهلل 1614س

 ؿ؟ؽْ ؾام احُل  ،ر إذان وأول اإلؿامةِخ آظؾقف وشؾؿ دم 

 د ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم.رِ ج: تؾؽ مسلفة مل تَ 

ـ دظا يقم إربعاء بعد مَ  » : ما صحة حديث:1615س

 ؟شؾفق مؼبقل ،افعك

 ثبت.ٓ يَ  ،ثبتٓ يَ  ،ثبتج: ٓ يَ 

 ؾ فؾؿقت؟ِص تَ  الة: هؾ ورد أن افص1616س

 د أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حث ظذرِ د هذا، ومل يَ رِ ج: مل يَ 

 ذفؽ.

 ؿ ركات اهلاتػ افتل هبا مقشقؼك؟ؽْ ُح ما : 1617س

 ؿ فديـؽ.ؾَ ْش د ظـفا أَ عِ ج: ابتَ 
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 ظؾقف؟ؿ ؾ  َش فؾ أُ ؾ ،صخص يده أثـاء اجلؿعة د  : إذا مَ 1618س

 ؿ.ؾ  َس ؾيده  د  ج: إذا مَ 

 طب؟: هؾ أصع تحقة ادسجد واخلطقب َي 1619س

 .ُتصع   ،ج: كعؿ

 م )اخلالء(؟ام  ؿ افقضقء دم احَل ؽْ ُح ما : 1691س

 جاز. ،ج: إذا ـان بعقًدا ظـ افـجاشة

إن ؾالكة تصقم افـفار وتؼقم : ما صحة حديث: 1691س

هل دم  ،ٓ خر ؾقفا»ؾؼال:  ؟افؾقؾ وتمذي جراهنا بؾساهنا

 ؟شافـار

 ج: ٓ يصح.
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 وػ؟: هؾ ظـد افتعدد جيب إخبار افزوجة إُ 1699س

ج: يب إخبارها، فؽـ إخبارها فقس بؼط ذم صحة 

 افزواج.

 َزم؟ؾت: هؾ ُيستجاب افدظاء دم ادُ 1692س

 .د أن افدظاء ذم هذا ادؽان مستجابقج: فقس هـاك دفقؾ يػ

ؿ ؾ  َس  يُ ٓ  أَ ـ ظالمات افساظة مِ »: ما صحة حديث: 1694س

 ؟شعرفـ يَ افرجؾ إٓ ظذ مَ 

 ج: إشـاده حسـ.

ع افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ كعؾقف ظـد ؾَ : هؾ َخ 1695س

 ك؟ـتفَ درة ادُ ِش 

 د أي كص صحقح بذفؽ.رِ ج: مل يَ 
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 ػ وجف ادقت دم افؼز؟َش ؽْ : هؾ يُ 1696س

 ػ.َش ؽْ ج: ٓ يُ 

 ؟شى إرض فقاًل قَ طْ تُ »صحة حديث: ما : 1697س

 ـف ؾريؼ مـ افعؾامء.س  ج: َح 

ض رمَ صالة إوابغ حغ تَ »: ما صحة حديث: 1698س

 ؟شصالافػِ 

 ج: أخرجف مسؾؿ، وذم شـده رجؾ ؾقف مؼال.

 صباًحا. ةْؼ وهذا ذم افعاذة أو احلادية ظَ 

 ؿ ؾتح أزرار افؼؿقص؟ؽْ ُح ما : 1699س

، وفؽـ هذا مـ ؾْت عِ ج إفقف ؾُ قاحتج: هذه مـ افعادات، إذا 

 ظالمات اإلجرام ذم بعض افبالد.
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  ر ؿؿقصفح أزراتَ د أن افرشقل ظؾقف افصالة وافسالم ؾَ رَ وؿد وَ 

 د ٓ ظـف وٓ ظـ افصحابة.رِ ط  يَ  بعض ادقاضـ، فؽـ هذا مل

 ؿ افتزوج بثاكقة: بـقة سف افعـقشة ظـفا؟ؽْ ُح ما : 1621س

افزوجة إوػ، وٓ تؽـ ؽشاًصا ضقؾة  ِز ْخ قز، فؽـ أَ ج: َي 

 ظؿرك.

 ؟شاةَد فْ إكام أكا رمحة مُ »: ما صحة حديث: 1621س

 ج: ذم شـده ضعػ، وفؽـ فف صقاهد مـ ـتاب اهلل تعاػ.

 : ـقػ أبدأ دم ضؾب افعؾؿ؟1629س

ـة رشقفف صذ اهلل ظؾقف بُس  ـ  بؽتاب اهلل تعاػ، وثَ  أج: ابد

 وشؾؿ.
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 وادزامحة ظؾقف؟ ،احلجر إشقدؿ تؼبقؾ ؽْ ُح ما : 1622س

 .ـةج: تؼبقؾف ُش 

 ؾال. ،أما افتزاحؿ ظؾقف وإيذاء افـاس 

افصالة بغ ادغرب وافعشاء »: ما صحة حديث: 1624س

 ؟شصالة إوابغ

 ثبت.ج: ٓ يَ 

 : ما صػة احلجاب افؼظل؟1625س

 دون حتديد ٕماــ افػتـة. ،ل اجلسؿ ـؾفغط  ج: ما يُ 

قة إخرى ؿبؾ أن ظضؾب افعؾقم افؼقز : هؾ جَي 1626س

 ؿ افشخص حػظ افؼرآن افؽريؿ؟تِ يُ 

 قز.َي  ،ج: كعؿ
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 : هؾ افدظاء ظـد كزل ادطر مستجاب؟1627س

 .ج: احلديث افقارد ذم ذفؽ ضعقػ

وفؽـ ـان افـبل ظؾقف افصالة وافسالم أحقاًكا يدظق ويؼقل:  

 .شًبا كاؾًعاق  افؾفؿ َص »

 ّؾ بُ ويَ  ، ر ظـ مالبسفـان َي  وورد أكف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .شظفد بربف إكف حديُث »يده باداء ويؼقل: 

ظؾؾ إحاديث ))وي ذم ـتاب رَ ؾف اهلَ ظَ وؿد أورده مسؾؿ، وأَ 

 .((ذم صحقح مسؾؿ

ب اداء ظذ ـان إذا رـع إذا ُص »: ما صحة حديث: 1628س

 ؟شؼرٓشتَ  ،رهفْ طَ 

 ؿف أن.ؽْ ج: ٓ أظؾؿ ُح 
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 سفا دم ؿػص؟بْ تربقة افعصاؾر وَح ؿ ؽْ ُح ما : 1629س

 شتطعؿفا وتسؼقفا. قز إذا ــَت ج: َي 

، ؾام ل أوِف  شـتانويل  ،ظؼقؼة ٓبـل ذرُت : كَ 1641س

 ؿ؟ؽْ احُل 

 ج: افعؼقؼة ذم ذمتؽ.

 : هؾ تبخر افبقت بـقة ضرد اجلـ وارد؟1641س

 اجلـ. داند أن افبخقر وادؾح يطررِ ج: مل يَ 

ؾقف هنل افـساء ظـ زيار ة  ت ظـدـؿ حديثبَ : هؾ ثَ 1649س

 افؼبقر؟

 .ثبت ظـدي حديثج: أن مل يَ 
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 ،ـ يلتقن ادسجد ؿبؾ صالة افعكؿ مَ ؽْ ُح ما : 1642س

ن افعك ٓ يؼقمقن فصالة ذ  ؾنذا أَ  ،قن تحقة ادسجدؾ  َص ؾقُ 

 ـعتغ؟ر

 ؾؼففؿ. ؾ  ػقا إؾضؾ، وؿَ افَ ج: َخ 

 أوٓده؟صـع ظؼقؼة ظـ ـ ل يَ ؿ مَ ؽْ ُح ما : 1644س

 ج: ؾاتف اخلر افؽثر، فؽـ فقس بآثؿ.

 ؟شابتغقا افرزق دم افزواج»: ما صحة حديث: 1645س

 حديث ضعقػ.ج: 

وهق ؿقفف  ،ر دم هذا افباب شـده حسـفؽـ ظـدكا حديث آَخ 

ظذ اهلل ظقهنؿ: ادجاهد ذم  َحؼ  ثالثة »ظؾقف افصالة وافسالم: 

وافـاـح افذي يريد  ب افذي يريد إداء،ؽاتَ شبقؾ اهلل، وادُ 

 .شافعػاف
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ََياَمك ِمـُْؽْؿ } واهلل يؼقل دم ـتابف افؽريؿ: ْٕ َوَأْكؽُِحقا ا

ْؿ َوإَِمالُِؽْؿ إِْن َيؽُ  ـُ ـْ ِظَباِد َغ ِم
احِلِ  قُكقا ُؾَؼَراَء ُيْغـِِفُؿ اهلُلَوافص 

ـْ َؾْضؾِِف َواهلُل  .[71]افـقر:  {َواِشٌع َظؾِقٌؿ  ِم

ؽ دم خروج ادفدي وإحاديث ُيشؽ  ـ ؿ مَ ؽْ ُح ما : 1646س

 افقاردة ؾقف؟

ج: إحاديث افقاردة ذم ادفدي فقس ؾقفا حديث سيح ذم 

 افصحاح.

ـقػ أكتؿ إذا كزل »وهق:  ((صحقح مسؾؿ))إٓ حديث ذم 

 .ش؟وإمامؽؿ مـؽؿ ،ابـ مريؿ ؾقؽؿ

ٕحاديث إخرى ؾقفا ـالم، إٓ ؾافـاه ظذ ادفدي، ز  ؾنن كَ 

ذهب إيام وافؾقايل ٓ تَ »أو حديثغ، مثؾ حديث:  احديثً 

يقاضئ اشؿف اشؿل، واشؿ  ،ؿؾؽ رجؾ مـ أهؾ بقتلحتك يَ 
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ًٓ ؿأل إرض ؿسطً أبقف اشؿ أيب، ؾقَ  ا رً قْ َج  ؾئْت  ـام مُ ا وظد

 .شؾاًم وطُ 

 ؿ دخقل احلايض ادسجد؟ؽْ ُح ما : 1647س

 .أدفتف ؾ  وفؽُ  ،ع ؾقفا بغ افعؾامءـازَ تؾؽ مسلفة مُ ج: 

 ث ادسجد.ؾق  اجلقاز ما مل تُ  وأختار 

 شب وٓ حلالضـُ ؾ ادسجد جلُ حِ إين ٓ أُ » أما حديث:

 ؾضعقػ.

ؾؿعـاه افصالة6 ٕهنؿ  شصذ  ض ادُ ق  عتزل احلُ ويَ »: أما حديثو

 قن ذم افعراء.ؾ  َص ـاكقا يُ 

 ر؟فْ قز أن أكقي افصقم مـ افظ  : هؾ جَي 1648س

 قز.ج: ذم افـاؾؾة َي 
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 ؿ افؼـقت دم افػجر؟ؽْ : ما ُح 1649س

 :ػ ؾقفتؾَ افؼـقت دم افػجر خُم  ج:

 .ـ اشتحبفـفؿ مَ ؾؿِ  

 .ـ ؿال ببدظقتفـفؿ مَ ومِ  

 .بْس يؽقن ذم افـقازل ؾحَ  :ـ ؿالـفؿ مَ ومِ  

 ػعؾف.ـ يَ ـ ؽر تثريب صديد ظذ مَ مِ  ،هذا إخر وأختار 

م رَ ر ؿراءة افؼرآن افؽريؿ يتضاظػ دم احَل ْج : هؾ أَ 1651س

 ادؽل؟

 ظذ هذا. ج: ٓ أظؾؿ دفقاًل 
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ًٓ  (ضافؼ أكِت ) :: ؿال فزوجتف1651س ؾفؾ يؼع  ،وـان هاز

 ضالؿف؟

 ج: كعؿ، ضالؿف واؿع.

 ؿ آحتػال بادقفد افـبقي؟ؽْ ُح ما : 1659س

  ،هذا ظؿؾ ل يؽـ دم زما ن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿج: 

وٓ  ،تػؾ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بققم وٓدتفؾؾؿ َي 

 .افصحابة وٓ افتابعقن

مدد يا ) :يتضؿـ أن ذـقات ـثرة، يؼقفقن ثؿ إن هذا 

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. (رشقل اهلل

ؿ ؿراءة افؼرآن افؽريؿ برسظة فؾؿراجعة ؽْ ُح ما : 1652س

 ؾؼط؟

 ج: فؾؿراجعة ٓ بلس.



 

 

56 

قز فف أن يق ي فف ؾفؾ جَي  ،: رجؾ فف وفد معاق1654س

 بقء؟

 ؿافف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ شفقارثٓ وصقة » ج:

 إٓ إذا واؾؼ امقع افقرثة ظذ ذفؽ. :ؿال بعض افعؾامء

تعطقفا فف ذم  ،يؿؽـؽ أن تـػؽ ظـ ذفؽ بعطقة هبةفؽـ 

 بة.سب  احلقاة افدكقا ؿبؾ مقتؽ، وتؽقن هبة مُ 

ٓ  ،ع  احلرام مـ ديـلظَ ) :: رجؾ ؿال فزوجتف1655س

 ؿ؟ؽْ ؾام احُل  (ترجل مـ افبقت

ؿ، وظؾقف ـػارة َس ؿف هبذا افؼَ َس ؾف وؿَ فْ ج: ظؾقف آشتغػار جلَ 

 يؿغ.

 ؿ حؾؼ افؾحقة؟ؽْ ُح ما : 1656س

 قز حؾؼ افؾحقة إٓ ٓضطرار.ج: ٓ َي 
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ووافدها مريض وهق دم حماؾظة  ،دة: امرأة دم افعِ 1657س

 رج فزيارتف؟أخرى، ؾفؾ يـػع َت 

ممـغ ريض اهلل ظـفا، وهذا رأي افسقدة ظالشة أم اد ـػع،يَ ج: 

 ريض اهلل ظـفؿ أامعغ. ،وجابر وابـ ظباس وظع

 .ٓ يصح شبؾغ افؽتاب أجؾفامؽثل ذم بقتؽ حتك يَ » وحديث:

 قز أن تتطقب ادرأة وهل تصع؟: هؾ جَي 1658س

 قز.َي  ،ج: كعؿ

 افغـؿ واإلبؾ ضاهر؟ ل: هؾ بق1659س

 .ج: بقل افغـؿ ضاهر

 .وبقل اإلبؾ ضاهر 

 وبقل ما يمـؾ حلؿف ضاهر.  
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: معقد دم اجلامعة دم ـؾقة افعؾقم، ؾفؾ هذا 1661س

 يتعارض مع ضؾب افعؾؿ؟

ية آ ،ـةافس  وز ظذ افؽتاب ـ  ج: ٓ يتعارض أبًدا، فؽـ رَ 

 وتػسرها، حديث وآشتـباضات مـف.

ثؿ  ،ثؿ ارتاحت مدة ،ْت بَ عِ : ضاؾت صقضغ وتَ 1661س

 ؾفؾ يصح افطقاف؟ ،أـؿؾت افطقاف

 ج: كعؿ، يصح افطقاف.

 ؿ تغقر افـقة دم افصالة؟ؽْ ُح ما : 1669س

 وٓ يـعؽس. ،قز مـ ؾرض إػ كػؾج: تغقر افـقة َي 

طؾع رمقا اجلؿرة حتك تَ ٓ تَ »: ما صحة حديث: 1662س

 ؟شافشؿس

 .وافظاهر أكف ٓ يصح ،ج: متؽؾؿ ؾقف
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 ؾؼد اختار صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ٕهؾف إؾضؾ. ،وفق صح 

 يـف؟صخص بَد  َؾ ػ  ؽَ زأ ذمة ادقت إذا تَ : هؾ تَ 1664س

ويتحؿؾ هق  ،زأ ذمة ادقتـ ادقت، تَ يْ صخص دَ  َؾ ؿ  ج: إذا حَتَ 

 عة.بِ افت  

 : ما صحة هذا احلديث: 1665س

 ظؾقف وشؾؿ ذ اهللص امرأة إػ افـبل جاءت شعقد ؿال: ظـ أيب

 ، وكحـ ظـده، ؾؼافت: 

رضبـِل إذا يا رشقل اهلل، إن زوجل صػقان بـ ادَُعط ؾ يَ 

وٓ ُيصع  صالة افػجر حتك  صؾقُت، وُيَػط رين إذا ُصْؿُت،

 ؾع افشؿس!!َتط

 ؿال: وصػقان ظـده. 

 ؿال: ؾسلفف ظام ؿافت. 



 

 

60 

رضبـل إذا صؾقُت( ؾنهنا ا ؿقهلا: )يَ اهلل، أمؾؼال: يا رشقل  

 قُتفا!! بسقرتغ، وؿد هَن ؼرأ تَ 

 فق ـاكت شقرة: » صذ اهلل ظؾقف وشؾؿؿال: ؾؼال افـبل 

 ش.افـاَس  َفَؽَػِت  ،واحدة

نهنا تـطؾؼ ؾتصقم، وأكا ا ُصْؿُت( ؾوأما ؿقهلا: )ُيَػط رين إذ 

 ، ؾال أصز!!رجؾ صاب

ٓ تصقم امرأة »يقمئٍذ:   صذ اهلل ظؾقف وشؾؿؾؼال رشقل اهلل  

 ش.إٓ بنذن زوجفا

وأما ؿقهلا: إين ٓ أصع حتك َتْطؾع افشؿس. ؾنكا أهؾ بقت ؿد  

 ُظِرف فـا ذاك، ٓ كؽاد كستقؼظ حتك َتْطؾع افشؿس. 

 ؟شؾنذا اشتقؼظَت ؾَصؾ  »ؿال: 
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وإن ـان فؾبخاري تعؾقؼ  ،حج: هذا احلديث ورد بسـد ُيصح  

 ظؾقف.

يؾبسقن افبـاضقؾ  ـصالة افشباب افذيؿ ؽْ ُح ما : 1666س

 ادؼطعة مـ ؾقق افرـبة؟

 .تصح صالهتؿ مع افؽراهةج: 

ومـ افسػفاء ومـ  ،همٓء افشباب ِخػاف افعؼقل وأطـ 

 ادؼؾديـ ٕهؾ افؽػر وافػسؼ.

 : ما رأيؽؿ دم دراشة ادـطؼ؟1667س

 ج: دراشة ادـطؼ ضقاع وؿت.

 فؾطػؾ؟ ؿ مس ادصحػ مـ ؽر وضقءؽْ ُح ما : 1668س

 ضػاًل  ،ؽر وضقءظذ ج: ٓ بلس، أن تس ادصحػ وأكت 

 ــت أو ـبًرا.
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 : ما صحة حديث افبطاؿة؟1669س

 .درِ ط  حديث افبطاؿة صحقح، فؽـف ٓ يَ ج: 

غػر فف، وإٓ ؾعـدكا كصقص وهق مثال فرجؾ أراد اهلل أن يَ  

ػعؾ أـثر مـ حديث افبطاؿة، ومع ـ يَ أن هـاك مَ  ر تػقدَخ أُ 

 ب.ذ  ُيعَ ذفؽ 

، ؾفذا أيًضا ٓبد أن ((حقحافص))ؾعـدكا حديث ادػؾس ذم 

 يقضع ذم آظتبار.

قز إخراج افزـاة ؾفؾ جَي  ،صـع ادالبس: مصـع يَ 1671س

 مالبس؟

ؾال  ،وـاكت ادالبس كاؾعة فؾػؼراء ج: إذا مل تؽـ هـاك شققفة

 .بلس حقـئذٍ 
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 : ما رأيؽؿ دم بعض افؽتب ادـتؼة افتل تتحدث1671س

 ظـ افسحر وادس فبعض افدظاة؟

ج: هل متػاوتة، وـثر مـفا ٓ يؼقم ظذ مستـد مـ ـتاب أو 

 ـة.مـ ُش 

 عر فؾرجال؟ؿ زراظة افش  ؽْ ُح ما : 1679س

 .ٓ بلس بذفؽ: ج

ؾ ادتضؿـ فؾغش6 ٕن هذا ظالج تؾػ ظـ افقصوهذا َُي  

 .درض وهق افصؾع

 .شظباد اهللا وْ داوَ تَ » :وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال 

َم ِزيـََة اهللِ} واهلل ؿال دم ـتابف افؽريؿ: ـْ َحر  تِل َأْخَرَج  ُؿْؾ َم اف 

ـَ آَمـُقا ذِم احْلََقاِة  ِذي ْزِق ُؿْؾ ِهَل فِؾ  ـَ افر  ق َباِت ِم فِِعَباِدِه َوافط 
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َياِت فَِؼْقٍم يَ  ْٔ ُؾ ا َذفَِؽ ُكَػص  ـَ ْكَقا َخافَِصًة َيْقَم اْفِؼَقاَمِة  ْعَؾُؿقَن افد 

 .[71]إظراف:  {

 أي: يشارـفؿ ؾقفا ؽرهؿ. (ذم احلقاة افدكقا): ؾؼقفف

ٓ يشارـفؿ ؾقفا ؽرهؿ يقم  :: أي(خافصة يقم افؼقامة)

 افؼقامة.

 ض كػسفا فؾزواج؟رِ عْ قز فؾػتاة أن تَ : هؾ جَي 1672س

ـ  تفا تُ قْ ـت افػتـ، وفَ مِ قز، إذا أُ ج: َي  ػعؾ ذفؽ ا هلا يَ ؾ وفقً ق

 أؾضؾ.

َحَؽ إِْحَدى اْبـََتل   } ؿال افرجؾ افصافح:
إيِن  ُأِريُد َأْن ُأْكؽِ

 .[13]افؼصص:  {َهاَتْغِ 

هؾ فؽ ذم حػصة بـت ظؿر  :ؿال ظؿر فعثامن أيًضا:

 ؟تتزوجفا
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ق فؽ ما :وؿال ظع فرشقل اهلل صذ اهلل ظع وشؾؿ ذم  َتـَق 

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.  ؟!ـا يا رشقل اهللظُ دَ وتَ  ،ؿريش

سك بـل هاصؿ ٓ وتَ  ،غ ذم آكتؼاء مـ افؼرصقاتبافِ تُ  :)أي

 .ٓ تتزوج مـفا( ،سك ؿبقؾتؽتتزوج مـفـ، تَ 

 ؟شهؾ ظـدـؿ رء» ؿال: 

 .ابـة محزة ،ظـدكا أامؾ افعرب ؿال:

 .شمـ افرضاظة خلأ ةإهنا ابـ 6ؾ يلإهنا ٓ حَتِ » ؿال: 

 ؟هنك ظـفا اإلشالم: هؾ هـاك أشامء أضػال 1674س

 ؾحؼ هبا ما ـان ظذ صاـؾتفا؟وهؾ يَ  

ٓ أحػظ صقًئا سًيا هنك ظـف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ج: 

إػ افؼابؾ ٕهنغ ظـ أن  شُت ظِ  ـْ ئِ فَ » ٓ أكف ؿال:إ ،وشؾؿ
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 ؿ)ذم بعض افروايات(، وثَ  شك أؾؾح ويسار ورباح ومؼبؾُيسؿ  

 اشؿ خامس.

 .هاظؿقًما ـان افـبل ُيغر  وفؽـ إشامء ادؽروهة 

أن أباه جاء إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف  ،بـ ادسقب، ظـ أبقفظـ ا 

ش أكت شفؾ»ؿال:  .نْز ؿال: َح ش ؟ما اشؿؽ»وشؾؿ ؾؼال: 

ؾام زافت »ؿال ابـ ادسقب:  .كقف أيبام   َش  اشاًم ر  ؽَ ؿال: ٓ أُ 

 .شزوكة ؾقـا بعداحلُ 

دا  (زيـبـ)ب (ةر  بَ ) افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اشؿ ر  ؽَ  أيًضا:

 شؿ.إهنا تزـل بآ :ؿقؾ

شسي تو ،: مجعقة خرية تؼقم بجؿع افؽػارات1675س

 ػرؿف ظذ افػؼراء، ؾام افرأي دم هذا؟تذبحف وتو ظجاًل 

 .أرى أن هذا ظؿؾ بف خؾؾ: ٕن أمقال افؽػارات تتؾػج: 
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ة مساـغ مـ ضعامؽ َؼ ـػارة افقؿـ إضعام ظَ  :ؾؿثاًل  

 .ادتقشط

ة َؼ رجؾ أظطاـؿ تطعؿقن ظـف ـػارة يؿغ ظَ  :ؾؿثاًل  

ع مافف ؾقف  ؾؾـ يؽػل إٓ ْض ؾبذبحؽؿ فؾعجؾ ووَ  ،مساـغ

ؿ حلاًم عِ طْ د أن يُ َص وهق ما ؿَ  ،فستة6 ٕن مافف فـ يؽػل فؾحؿ

  .وٓ هذا ضعامف ادتقشط

ـؽػارة  ،ؾزم إخراجفا ؿبؾ اجلامعهـاك ـػارات يَ  :وأيًضا

 فار.افظ  

 ؟(ادرجئة): هؾ صح حديث دم 1676س

 ج: ٓ يصح ذم افباب حديث.

 ؟(ريةَد افؼَ ): هؾ صح حديث دم 1677س

 ج: ٓ يصح ذم افباب حديث.
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 ؟(فةعتزِ ادُ ): هؾ صح حديث دم 1678س

 ج: ٓ يصح ذم افباب حديث.

 قز صالة اجلـازة فؾـساء؟: هؾ جَت 1679س

 .اذم ادسجد تؾؼالقً  دنَ جِ ج: كعؿ، إن وُ 

ر ؿَ أن يُ  رْت مَ أن ظالشة أَ  اد بـ ظبد اهلل بـ افزبر،ب  ظـ ظَ  

ر ؽَ كْ تصع ظؾقف، ؾلَ فبجـازة شعد بـ أيب وؿاص ذم ادسجد 

ما صذ  !ما كز افـاس عَ ْسَ افـاس ذفؽ ظؾقفا، ؾؼافت: ما أَ 

فقؾ ابـ افبقضاء إٓ ذم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ُش 

 .ادسجد

شؽر ل يَ  ،شؽر افـاسـ ل يَ مَ »: ما صحة حديث: 1681س

 ؟شاهلل
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ؾاصؽر  ،يد زيد ظذاهلل فؽ كعؿة  اَق ج:ثابت  صحقح، َش 

 زيًدا.

 ،لن تصع ظؾقفا صالة اجلـازةب: امرأة أوصت ابـتفا 1681س

 ذ هذه افقصقة؟ـػ  ؾفؾ تُ 

ج: ٓ ماكع مـ تـػقذ هذه افقصقة، وفؽـ ٓ تتبعل اجلـازة، 

 وإكام اشبؼقفا.

 ؿ تربقة إطاؾر فؾـساء مع تـظقػفا؟ؽْ ُح ما : 1689س

ـة افـبل ػة فُس افَ ج: مؽروهة، واتباع مـ افـساء فؾغربقات، وخُم 

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

ََ : هؾ جَي 1682س سح ظذ اخلامر دون رء مـ قز فؾؿرأة أن 

 ؟صعرها
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ؿسح ظذ افعاممة دون رء مـ قز فؾرجؾ أن يَ وهؾ جَي  

 صعره؟

  -ح  ظذ افـاصقةَس ت ظـف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أكف مَ بَ ثَ ج: 

ََ   -م رأشفد  ؼَ مُ  :أي  .ؿ ادسح ظذ افعاممةو

ؾف افرجؾ عَ وـذفؽ إذا ؾَ  .ؾال بلس ،ذفؽ ادرأة ؾْت عَ ؾنذا ؾَ  

 ؾجالز.

ؾؼال اجلؿفقر مـ  ،أما آـتػاء بادسح ظذ اخلامر أ وافعاممة

 وافشاؾعقة بادـع، بقـام ؿال احلـابؾة بجقازه.احلـػقة وادافؽقة 

َ بَ ؾؾام تَ  ،دل هبام احلـابؾةوهـاك حديثان معؾقٓن اشتَ   غ 

 .ي اجلؿفقر أرجحأْ ؾرَ جفة اجلؿفقر، وِ  حْت ضعػفام ُرج  

 :ر ادسجدِخ آت أفعاًبا فمأضػال دم ب  ثَ قز أن كُ : هؾ جَي 1684س

 ادسجد؟ؾف إحباش مـ افؾعب دم عَ ا ؾَ اشتـاًدا دِ 
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ٓ، وإكام فعبقا يقم  : ٓ، وهؾ إحباش ثبتت هلؿ ُفعب؟ج

 .ؾؽان ذم مـاشبة ،ر واكتفكافعقد أو يقًما آَخ 

 هلذا. ـَ بْ ؾادساجد مل تُ  :جعؾ ادسجد مؾعًبا ؾالأما أن كَ  

 ػطر افصايؿ؟: هؾ افؼطرة تُ 1685س

 .ج: أراها ٓ تػطر

ؾال أرى  ع ؿطرة،َض ؼب، ثؿ وَ ؿ رجؾ أٓ يلـؾ أو يَ َس ؿْ ؾنذا أَ  

 ث.ـِ ه ؿد َح اظؾقف افؽػارة وٓ أر

 دخؾ ظؾقفا إذا ماتت؟ٓ تَ  كةلن ؾالب: امرأة أوصت 1686س

 ؾؾعؾفا أوصت بذفؽ فعؾة. 6ذ افقصقةج: ُتـػ  

اشتحققا مـ اهلل )): ما صحة حديث ابـ مسعقد: 1687س

 ؟((حؼ احلقاء
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 ثبت.ج: ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ٓ يَ 

قز فؾحايض أن تدظق بدظاء آشتخارة هؾ جَي  :1688س

 دون صالة؟

 .عُ دْ ذر ؾؾتَ ج: آشتخارة دظاء، ؾنذا ـان ظـدها ظُ 

بقا مساجدـؿ صبقاكؽؿ ـ  َج » :: ما صحة حديث1689س

 ؟شوماكقـؽؿ

 .حديث ضعقػج: 

ؿؾ ـان َي  ؿؽقن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾفػ افِ وخُم  

 .ذم افصالة -امة بـت ابـتف زيـبمَ أُ 

ؾ احلسـ واحلسغ بَ ؿْ ؾلَ  ،ـان صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ادـزو 

عثران ويؼقمان، يَ  ،ظؾقفام ؿؿقصان أمحران ريض اهلل ظـفام،

إِك اَم  }ق اهلل: دَ َص »د هبام ادـز، ثؿ ؿال: عِ ذمها، ؾَص َخ ؾـزل ؾلَ 



 

 

73 

ْؿ ؾِْتـَةٌ  ـُ ُد َٓ هذيـ ؾؾؿ  [، رأيُت 21]افتغابـ:  {َأْمَقاُفُؽْؿ َوَأْو

 وشـده حسـ. .طبةذ ذم اخلُ َخ ، ثؿ أَ شأصز 

 ؿ امتفان فعبة ـرة افؼدم؟ؽْ ُح ما : 1691س

 ج: ؽرها أؾضؾ مـفا.

ـَ مَ »: ما صحة حديث: 1691س ـػع اهلل بف دم  تما يَ ؿ ظؾاًم تَ ـ 

 ؟شأمر افـاس أمر افديـ، أجلؿف اهلل يقم افؼقامة بؾجام مـ افـار

 ج: ٓ يصح.

 صالة اإلمام بؿالبس افـقم؟ؿ ؽْ ُح ما : 1699س

 ؾال بلس. ،ج: إذا ـاكت كظقػة

: هؾ وجقد احلؼات دم افبقت يدل ظذ أن أهؾ 1692س

 افبقت مصابقن بافسحر؟
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 ج: ـؾ هذا مـ اخلراؾات.

 ؟ؿ ذـر اهلل أثـاء مشاهدة مباراة ـرة افؼدمؽْ ُح ما : 1694س

 ذ افؾغق.ظـر اهلل بؾساكف، وظقـاه تؼع ثاب ظذ ذِ ج: ي

 ؟(ارقَ مَ )و (ريانـ)ؿ افتسؿقة بؽْ ُح ما : 1695س

 ٓ بلس بف.( ريان)ج: 

 أحتاج إػ مراجعتف. ،ؾال أظؾؿ ظـفا صقًئا (ارقَ مَ )أما  

 : هؾ افدجال حل أن؟1696س

 ج: فقس هـاك ما يػقد ذفؽ.

 ؟(ـذا ُت ؾْ عَ أمقت ـاؾًرا إن ؾَ ) :ـ ؿالؿ مَ ؽْ : ما ُح 1697س

 هذا افؾغق. تقب إفقف مـيو ،ستغػر اهللج: يَ 
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دخؾ ادسجد م بافشامل وكَ ام  دخؾ احَل : هؾ كَ 1698س

 م بافقؿـ ومـ ادسجد بافشامل؟ام  خرج مـ احَل بافقؿغ، وكَ 

خز ثابت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  فج: ـؾ هذا فقس ؾق

 وشؾؿ.

 ؿ مشاهدة افؼؾقؾ مـ مباريات ـرة افؼدم؟ ؽْ ُح ما : 1699س

 مشاهدتؽ زاد فغقك.ج: فغق ؿؾقؾ، وـؾام زادت 

سك افزواج حتك ٓ ؾفؾ يَ  ،: رجؾ صديد افطباع1711س

 ـ يتزوجفا؟ظؾؿ مَ يَ 

 ؿبؾ افزواج أكف صديد افطباع، ؾؼد يد بغ  ج: بؾ يتزوج، ويُ 

 صز ظؾقف.امرأة مثؾف صديدة افطباع، أو هادلة تَ 
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 ؼ؟ؾَ افشارب أو ُيْ  ّص : هؾ ُيؼَ 1711س

قا ص  ؿُ »ٕن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال:  م:زَ فْ ص أَ افؼَ ج: 

 .شقا افؾحكػُ ظْ وأَ  ،افشقارب

ـ أهؾ افعؾؿ بؾ إن مِ  ؼ مؽروه ظـد ـثريـ مـ افعؾامء،ؾْ واحَل 

 وهذا مـؼقل ظـ ادافؽقة. (بمد  حافؼف يُ ) :ـ ؿالمَ 

مات افـبل وهق دم حضـ ) :: ما ؿقفؽ ؾقؿـ يؼقل1719س

 ؟(ظع

ري حْ ض افـبل بغ َش ُؿبِ  :ظايشة تؼقلف أن ؿُ ؾَ ظْ افذي أَ ج: 

 ري.حْ وكَ 

 : شجقد افسفق ؿبؾ افتسؾقؿ أو بعده؟1712س

َ قَ ج: ظذ ما تَ   فؽ.  ر 
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 ؟شؼقؾقؾقا ؾنن افشقاضغ ٓ تَ ؿِ »: ما صحة حديث: 1714س

 ج: حديث ضعقػ.

ػ ؾَ وَح  (خارج ذمتل أكِت ) :: رجؾ ؿال فزوجتف1715س

 ؼصد افطالق؟أكف ٓ يَ 

 تطؾقؼة. ج: ٓ تؼع بذفؽ

  ظؿؾ افصحايب ُشـة؟:  هؾ ُيعتَز 1716س

 ج: ٓ.

 ز؟ـْ اب فساحر دعرؾة مؽان افؽَ هَ ؿ افذ  ؽْ ُح ما : 1717س

 ج: هذا ضالل.
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ثؿ أرجع  ،ثؿ أكؼطع فطؾب افعؾؿ ،: أضؾب افعؾؿ1718س

 فؾعؾؿ مرة أخرى؟

 ج: ٓ بلس بذفؽ، فؽـ افؼؾقؾ افدالؿ خر مـ افؽثر ادـؼطع.

 احلؾػ بغر اهلل؟ ؿؽْ ُح ما : 1719س

 .قز احلؾػ بغر اهللج: ٓ َي 

 ،ـ ـان حافًػامَ » :وؿد ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .شصؿتحؾػ باهلل أو فقَ ؾؾقَ 

 ا؟ـر ِس  ؿ افذ  ؽْ ُح ما : 1711س

ف رتُ ـَ ذَ  ،رين ذم كػسفـَ ـ ذَ مَ » ؿال تعاػ دم احلديث افؼدد:ج: 

 .شذم كػز
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إربعة مـ حقث إدفة : ما أصح ادذاهب 1711س

 كؿقؾ مع افدفقؾ حقث مال؟ ينظؾاًم بل ؟وإصقل وافقاؿعقة

 مع احلديث حقث مال. مالاًل  َؼ ج: ابْ 

فقؾفا  ،ؽؿ ظذ افبقضاءرـتُ ؿد تَ »: ما صحة حديث: 1719س

 احلديث؟ ش...ــفارها

 ج: ؾقف ـالم.

: هؾ هـاك أحاديث صحقحة دم تحريؿ فبس 1712س

 وهؾ هـاك إمجاع؟ ؟افذهب ظذ افرجال

 .ؿ صحقحةعَ ؾـَ  ،أما إحاديثج: 

 ؾلحتاج إػ مراجعتف. ،أما اإلمجاع 
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أضقاء افبقان دم إيضاح ): ما رأيؽؿ دم ـتاب: 1714س

 دم بداية ضؾب افعؾؿ؟ (افؼرآن بافؼرآن

ب ظذ عْ ب بعض افقء ظذ بعض ضؾبة افعؾؿ، َص عْ ج: َص 

 ضؾبة افعؾؿ ذم افبدايات.

 إمقات إحقاء ظـد زيارهتؿ؟سؿع : هؾ يَ 1715س

َظاَء  }ج: ؿال تعاػ:  ؿ  افد  َٓ ُتْسِؿُع افص  َٓ ُتْسِؿُع ادَْْقَتك َو إِك َؽ 

ـَ  ْقا ُمْدبِِري  .[43]افـؿؾ:  {إَِذا َوف 

 واهلل أظؾؿ. .ذي ورد إكام هق ؾقر افقؾاة ظـد افسمالفوا

 ؿ افصالة دم افعؿؾ؟ؽْ ُح ما : 1716س

 ذم افعؿؾ. ؾ  ؾَص  ا،ج: إذا ــت مضطرً 
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 : هؾ ادقتك يـتظرون زيارة أهافقفؿ يقم اخلؿقس؟1717س

 ظؾقف افصالة وافسالم. ،د ذم ذفؽ رء ظـ رشقل اهللرِ ج: مل يَ 

 : هؾ يستجاب افدظاء ظـد كزول ادطر؟1718س

اخلز افقارد ذم ذفؽ وج: فقس هـاك كص يػقد أكف مستجاب، 

 ضعقػ.

 .شًبا كاؾًعاق  افؾفؿ َص »وفؽـ ـان صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل: 

 تؿ؟راء دم ادآ مؼاضع ؿرآن فؾؼُ ْؼ ؿ كَ ؽْ ُح ما : 1719س

 ج: إمر ذم ذفؽ ٓ يصؾ فؾتحريؿ.

 ؿ صالة احلاجة؟ؽْ ُح ما : 1791س

 .احلديث افقارد بخصقصفا شـده ضعقػج: 



 

 

82 

 -بف أمرزَ ـان افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إذا َح  فؽـ ظؿقًما 

 ع إػ افصالة.زِ ؾَ 

 ث افرجؾ مع ادرأة ؿبؾ ِخطبتفا؟د  ؿ تَحَ ؽْ ُح ما : 1791س

د ظـ شبقؾ افػساق، عِ ج: هذا يػعؾف افػساق ذم افغافب، ؾابتَ 

 افبققت مـ أبقاهبا. ِت أْ وَ 

 حرام؟ افزيد: هؾ أرباح 1799س

 ؾافزيد صلكف صلن افبـقك افربقية. 6حرام ،ج: كعؿ

ٕمحد  (أحؽام افشتاء): ما رأيؽؿ دم ـتاب: 1792س

 افبديقي؟

 ف اهلل فؽؾ خر.ؼَ ؾ  وَ  ،ج: إخ أمحد ـتاباتف ضقبة ذم اجلؿؾة
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 أو أربع رـعات؟ ،: هؾ كصع بعد اجلؿعة رـعتغ1794س

 ا.أربعً  صؾقَت  وإن صئَت  ،رـعتغ صؾقَت  ج: إن صئَت 

وإذا صذ ذم  ،ذم افبقت صذ رـعتغ ذأما ما ورد أكف إذا َص 

ؾفذا مقؿقف ظذ ابـ ظؿر ريض اهلل  ،ادسجد صذ أربًعا

 ظـفام.

فؾ ؾًؼا مرات ـثرة، ؾ  عَ ػ ضالًؿا مُ ؾَ ـ َح ؿ مَ ؽْ : ما ُح 1795س

 ظؾقف ـػارة فؽؾ يؿغ؟

 ػ ؾقفا.ؾَ ظؾقف ـػارة ذم ـؾ مرة َح  ،ج: كعؿ

 ؿ ادحادثة اجلـسقة بغ افزوجغ دم اهلاتػ؟ؽْ ُح ما : 1796س

شقة أن يصؾ َخ  6ه ـراهة صديدةرَ كستحبفا، بؾ ُتؽْ ج: ٓ 

 افؽالم إػ أؿقام.
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َؿْغِ َوَرب   }:  ما تػسر ؿقفف تعاػ: 1797س َرب  ادَْْؼِ

 ؟[17]افرمحـ:  {ادَْْغِرَبْغِ 

 افشؿس وافؼؿر. اوافؼؿر، ومغرب سافشؿ ج: مؼؿا

 : متك يؽقن ادطر ظذاًبا؟1798س

شبًبا ذم مهديؿ افبققت وتدمر وًرا فألصقاء دم  ج: إذا ـان مُ 

 افطرق.

 .شـا ٓ ظؾقـاقْ افَ قَ افؾفؿ َح »وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

 درس أبـايل دم مدارس افصقؾقة؟قز أن يَ : هؾ جَي 1799س

 د بلوٓدك ظـ أي مؽان ؾقف معتؼدات زالغة. عِ ج: ابتَ 

 قز ؿراءة أذـار افـقم ظذ جـابة؟: هؾ جَي 1721س

 قز.ج: َي 
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 فؾؼرضاوي؟ (ؾؼف افزـاة): ما رأيؽؿ دم ـتاب 1721س

 ج: ضقب ذم اجلؿؾة.

 سة داخؾ ادسجد؟ؿ اتاذ افس  ؽْ ُح ما : 1729س

 ج: مستحبة.

 ؿ فبس ادالبس إؾغاكقة؟ؽْ ُح ما : 1722س

 ج: مباح.

 ـ يؽقن وفقفا ظـد افتزويج؟ؿَ ؾ ،: ككاكقة أشؾؿت1724س

أحد ادسؾؿغ  ْت ف  ؽـ وَ تج: يؽقن وفقفا ادلذون، إن مل 

 فتزويفا.
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م افؾقؾ دم رمضان ؿ ختؿ افؼرآن وؿقاؽْ ُح ما : 1725س

 بؿػردي؟

 ج:  ٓ بلس.

 اها آدم مـ ربف؟ؼ  ؾَ : ما افؽؾامت افتل تَ 1726س

ـَا َطَؾْؿـَا َأْكُػَسـَا َوإِْن مَلْ َتْغِػْر َفـَا  } هل:ج:  ـ  َرب  َوَتْرمَحْـَا َفـَُؽقَك

ـَ  ي ـَ اخْلَاِسِ  . واهلل أظؾؿ.[17]إظراف:  {ِم

 ـ؟يْ : ما أصح حديث فؼضاء افد  1727س

 ج: فقس ظـدكا حديث ثابت ذم افباب.

قز فؾؿعتدة مـ وؾاة افزوج زيارة ؿز : هؾ جَي 1728س

 زوجفا ـؾ أشبقع؟

 قز هلا ذفؽ.ج: كعؿ، َي 
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ربا يلـؾف ادرء وهق درهؿ »: ما صحة حديث:  1729س

 ؟شكقةأصد ظـد اهلل مـ شت وثالثغ زَ  -عؾؿيَ 

 ا.ج: ضعقػ جدً 

 ـؼض افقضقء.: هؾ افتؽؾؿ بؽالم بذيء يَ 1741س

 ـؼض افقضقء.ج: ٓ  يَ 

ن قْ َض رْ ـ تَ ب إفقؽؿ مَ طَ إذا َخ » : ما صحة حديث: 1741س

ػعؾقا تؽـ ؾتـة دم إرض وؾساد جقه، إٓ تَ و  ؾزَ  ،ؼفؾُ ديـف وُخ 

 .شظريض

 ضعقػ مضطرب.ج: 

 ٓ يصح مع صفرتف. وؿال افشقخ مرة أخرى:
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 ـؼض افقضقء؟: هؾ افتدخغ يَ 1749س

 ـؼض افقضقء.ج: ٓ يَ 

دـ ٓ يصع ـقػ  ُب َج ظْ أَ »: ما صحة حديث: 1742س

 ؟ش؟!يرزؿف اهلل

 ثبت.ثبت ثؿ ٓ يَ ج: ٓ يَ 

ـ دم افؼز بدون إؿامة سلل مَ ـ يَ قز تؽػر مَ : هؾ جَي 1744س

 جة ظؾقف؟احُل 

 ج: أجـح إػ رأي افؼالؾغ بافعذر باجلفؾ.

ؾؼد  ،اًؾار  أو ظَ  اـ أتك ـاهـً مَ » : ما صحة حديث:1745س

 ؟شظذ حمؿد َل زِ كْ ر بام أُ ػَ ـَ 

ـَ  ٓ يصح فػظ:ج:   .(ظذ حمؿد َل زِ كْ ر بام أُ ػَ )ؾؼد 
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 .شؾ فف صالة أربعغ يقًمابَ ؼْ ٓ تُ » إكام افذي صح:

فؾشقخ مؼبؾ  (افشػاظة)ضؾعتؿ ظذ ـتاب ا: هؾ 1746س

 افقادظل؟

 .ؿراءة جقدة أتفظؾقف بال ريب، وؿر ج: اضؾعُت 

ؾقف بعض إحاديث  وهق ـتاب ضقب دم اجلؿؾة، فؽـ 

ذـره مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ افضعقػة، خاصة ما يَ 

 .ؼقؾظَ 

رمحة  -ؾلكا أرى ظبد اهلل ضعقًػا، وـان صقخـا افشقخ مؼبؾ 

 ـ حديثف.س  ُيَ  -اهلل ظؾقف

 افقضقء باداء افذي شؼط بف افصابقن؟ قزهؾ جَي : 1747س

 جاز افقضقء بف. ،ه ظـ حاففر  غَ ج: إذا مل يُ 
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ريبؽ إػ ما ٓ دع ما يَ »: ما صحة حديث: 1748س

 ؟شريبؽيَ 

 ج: صحقح.

 اإلباضقة؟ قرَ : ما افؼقل دم افػِ 1749س

 افضالل، فؽـفا مسؾؿة.ق رَ ج: ٓ صؽ أهنا مـ ؾِ 

 : ما صحة ؿصة افغراكقؼ؟1751س

 ـ بؿجؿقظفا.س  حُتَ ج: ـؾ إشاكقد بذفؽ ضعقػة، وفؽـ ؿد 

 قز صالة اجلامظة مـ صخصغ؟: هؾ جَت 1751س

 قز مـ صخصغ.دَم  ،ج: كعؿ
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 ر؟ـتحِ قز افصالة ظذ ادُ : هؾ جَت 1759س

ز ذفؽ اجلؿفقر، وؿد تَ ج: َج  ظؾقف وشؾؿ ك افـبل صذ اهلل رَ ق 

 فؽـف ما هنك ظـفا. ،افصالة ظؾقف

ـ صذ دم مسجدي أربعغ مَ »: ما صحة حديث: 1752س

فف براءة مـ افـار، وكجاة مـ  بْت تِ ـُ  :صالة، ٓ يػقتف صالة

 ؟شئ مـ افـػاقرِ افعذاب، وبَ 

 ج: ضعقػ اإلشـاد.

 ّت عف بِس بَ تْ ـ صام رمضان وأَ مَ »: ما صحة حديث: 1754س

 ؟شؾؽلكام صام افدهر ،مـ صقال

 ج: ثابت صحقح.

 ؿ أخذ إجرة ظذ تعؾقؿ افؼرآن؟ؽْ ُح ما : 1755س

 قز ظـد اماهر افعؾامء.َي  ،كعؿج: 
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تدور بغ افضعػ  -ض ادـعرِ عْ وإحاديث افقاردة دم مَ 

 وافتلويؾ.

 دم بقتل؟ -قنؾ  َص ـ ٓ يُ قز أن يلـؾ مَ : هؾ جَي 1756س

ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف  ،م هلؿ افـصحد  فؽـ ؿَ  ،قزج: َي 

  احلديث. شيـ افـصقحة...افد  » :وشؾؿ

ؾقن ؾقف غ  َش افذي يُ  (قؿچفـ)اهاب فقز افذ  : هؾ جَي 1757س

 مقشقؼك؟

 .رَخ آ چقؿج: ادقشقؼك حمرمة، ؾابحث ظـ 

 هذا. (چقؿاف)ر ؽر اشؿ َخ آف باشؿ قويا فقتؽ تسؿ 
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إجرة ظذ ذ ْخ ة دم ادعازي، وأَ قز افؼراء: هؾ جَت 1758س

 ذفؽ؟

ادؿات ج: بافتقصقػ افذي كعقشف أن،  مـ إظداد اف ر  

مل يؽـ ظذ ظفد  -إجرة ظذ ذفؽ ذْخ وأَ واإلتقان بؼارئ 

 .افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 .مع أن افتعزية مؼوظة باإلاماع، فؽـ مل يؽـ هلا رشؿ معغ 

ـَ   أو فقس بحرام ٓ أشتطقع افػتقى  ان ادال حرامً قْ ؾؾذفؽ 

 ػ.وْ عد أَ ؾافبُ  ،بتحريؿف، وٓ أشتطقع أيًضا اإلضالق

 : ما صحة حديث:1759س

 ،ؾقف اهلدى وافـقر ،ؾغ: أوهلام ـتاب اهللؼَ ؾقؽؿ ثَ  أكا تاركٌ »

 .شؽقا بفؿِس واشتَ  ؾخذوا بؽتاب اهلل



 

 

94 

 ،وأهؾ بقتل»ب ؾقف، ثؿ ؿال: ؽ  ظذ ـتاب اهلل ورَ  ث  ؾَح  

رـؿ ـ  ذَ رـؿ اهلل دم أهؾ بقتل، أُ ـ  ذَ رـؿ اهلل دم أهؾ بقتل، أُ ـ  ذَ أُ 

 احلديث؟ ش...اهلل دم أهؾ بقتل

 .((صحقح مسؾؿ))ذم  ،ج: ثابت صحقح

 ؿ خدمة ادرأة فزوجفا؟ؽْ ُح ما : 1761س

 ج: هذا ظذ آشتحباب ظـد امفقر افعؾامء.

 : ما معـك رؤية ادقت مؼطقع افقديـ دم ادـام؟1761س

 روا بلظامل صاحلة ظـف.ادِ ؾبَ  ،ظامففأج: يػقد أكف اكؼطعت 

 ؿ بقع افزيت بافزيتقن؟ؽْ ُح ما : 1769س

 وتدخؾت ؾقف أيدي بـل ؾؼد ُظِك  6ج: جالز ٓ إصؽال ؾقف

 ط ادامثؾة.شسَ آدم، ؾال تُ 
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 ؿ ذبح بؼرة ـعؼقؼة فقفديـ؟ؽْ ُح ما : 1762س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 ؾام افعؿؾ؟ ،ر ذفؽؽِ ُيـْ  ؼ امرأتف وفؽـفؾ  : رجؾ ضَ 1764س

أتت ادرأة بشفقد أو ؿرالـ تػقد  افؼقل ؿقل افرجؾ، إٓ إذاج: 

 أكف ضؾؼفا.

ة ادرأة يَ : ما ؿقفؽؿ دم افػتقى افتل تؼقل بؿساواة دِ 1765س

 قل إسة ـافرجؾ؟عُ فؽقن ادرأة دم زماكـا تَ  :ة افرجؾيَ بدِ 

 اهلل ؾقؽ.ك ارَ بَ  ،ج: ٓ كستطقع أن كخافػ إاماظات افعؾامء

ؿ افقصقة افقاجبة، وافتل مػادها: أن ؽْ ُح ما : 1766س

دهؿ بعد قدم دم حقاة َج إحػاد يلخذون كصقب أبقفؿ افذي تُ 

 د؟وؾاة اجَل 

 ج: فقس ظؾقفا مستـد.
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ق ق  َس بؿعـك أكؽ تُ  ؟فؽسوينؿ افتسقيؼ اإلؽْ ُح ما : 1767س

 .فسؾعة وتلخذ ظؿقفة مؼابؾ هذا افتسقيؼ

 هبا.ج: افعؿقفة ٓ بلس 

 ؿ ظؿؾ ادرأة؟ؽْ : ما ُح 1768س

 عؿؾ بافضقابط افؼظقة ادعروؾة.قز فؾؿرأة أن تَ ج: َي 

وؿد  ،صاب وؿعت دم حبف ػعؾ افػتاة دم أمرِ : ماذا تَ 1769س

 ٕمر فدرجة افعشؼ؟اوصؾ 

 ًٓ  .ج: تستعغ باهلل أو

 .وتحق رؿؿف مـ اهلاتػ 

 .ويا فقتفا تـتؼؾ مـ ادؽان افذي يتقاجد ؾقف 

 ؾؾتبادر بافزواج. ،ابط  وإذا مل تؽـ تزوجت وأتاها اخلُ  
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 ؿ أـؾ افبقطة؟ؽْ : ما ُح 1771س

 ؾفل حالل. ،رةؽِ ْس ج: إذا مل تؽـ مُ 

 ـ؟دخ  ؿ إمامة ادُ ؽْ ُح ما : 1771س

 ػ.وْ ، وؽره أَ حانج: إمامتف وصالتف تص

ؼ آدم ظذ صقرة ؾَ إن اهلل َخ »: ما صحة حديث: 1779س

 ؟شافرمحـ

 مـؽر هبذا افؾػظ.ضعقػ صاذ ج: 

 .شؼ آدم ظذ صقرتفؾَ إن اهلل َخ » وافصحقح:

ؾفؾ  ،إضػال أثـاء خطبة اجلؿعة ر صخٌص : هَنَ 1772س

 بذفؽ ؿد فغا؟

 مػسدة أظظؿ. َت عْ ؾَ ٕكؽ دَ  6غُ ؾْ ج: كرجق اهلل أن تؽقن مل تَ 
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 قز ؿتؾ افطػؾ؟ؾفؾ جَي  ،: امرأة محؾت مـ افزكا1774س

 .قز ؿتؾفؾال َي  ،وحإذا ُكػخت ؾقف افر  ج: 

ؾػل هذه احلال هـاك بعض افُػسحة،  ،وحفر  ؾقف اخ ـػَ وإذا ل تُ  

 واهلل أظؾؿ.

 اكمع أن هـ (صححف إفباين) :: داذا كؼقل1775س

 !؟غ متؼدمغصححمُ 

 ج: هذا حد ظؾؿ افؼالؾ.

 ـ ؿرأ افؼرآن بدون أحؽام افتجقيد فف أجر؟: هؾ مَ 1776س

زم ؿقاظد ـ افتَ ملجقر، فؽـ فقس إجر ـؿَ  ،ج: كعؿ

 افتجقيد.
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: ظـدكا دم افؽؾقة بعض ادحارضات ؽر مفؿة، ٓ 1777س

 ؿ؟ؽْ ؾام احُل  ،ػ بعض افزمالء يقؿعقن يل حضقرـؾ  أحرض وأُ 

 ٓ أشتطقع أن أؾتل بافتزوير. ،ج: ظذًرا

 ؾبس افرجؾ اخلاتؿ دم افقؿـك أو افقرسى؟: هؾ يَ 1778س

 .افروايات تػقد أن فبس اخلاتؿ ـان ذم افق رىج: أـثر 

 سف ذم افقؿـك أيًضا جاء ذم بعض افروايات.بْ وفُ  

ؼرأ : هؾ ورد أن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان يَ 1779س

 ويؼبف؟ اظذ اداء ؿرآكً 

 .فؿتُ ؾِ د هذا ذم أي حديث ظَ رِ ج: مل يَ 

 فؽـ بعض ادتلخريـ ؿافقا باجلقاز. 
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ؼ اهلل كقر كبقؽ يا ؾَ أول ما َخ »: ما صحة حديث: 1781س

 ؟شجابر

 ؿ ظؾقف بعض افعؾامء بافقضع.ؽَ ج: َح 

 ع ظـد ادطر بخصقصف؟ؿْ دم اجَل  صح حديث: هؾ 1781س

ضعقػ ع ظـد ادطر ؿْ احلديث افقارد بخصقص اجَل ج: 

يـضؿ  :اإلشـاد، وفؽـ ؿال بؿؼتضاه ظدد مـ افعؾامء، وؿافقا

وافذي  ((صحقح مسؾؿ))إفقف أيًضا حديث ابـ ظباس ذم 

ر وافعك، فْ ع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بغ افظ  اَمَ  هق:

 .بادديـة، ذم ؽر خقف وٓ مطر ،وادغرب وافعشاء

 ،ر شقدكا رشقل اهلل ظؾقف افصالة وافسالمـِ : إذا ذُ 1789س

 امذا أؾعؾ؟ؾ ،وأكا أصع

 سؽت.ظؾقف، وفؽ أن تَ ج: فؽ أن تصع 
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يـ صؾح افد  ٓ يَ ) :ؿ افشخص افذي يؼقلؽْ : ما ُح 1782س

 ؟(ؿؽْ فؾُح 

ظتؼد ذفؽ اظتؼاًدا جازًما اج: صخص أثقؿ جاهؾ جمرم، وفق 

 ػؼف.ؽػر، فؽـ طـل أكف جاهؾ ٓ يَ يَ 

ل  :)وبعدها ؿال (ضافؼ أكِت ) :: رجؾ ؿال فزوجتف1784س

 ؿ؟ؽْ ؾام احُل  (افطالق أكقِ 

 ؾافطالق واؿع. ،بـػسفا دافة ظذ افطالقج: افؽؾؿة 

: هؾ صح حديث دم افـفل ظـ احلجامة دم أيام 1785س

 ـافسبت وإربعاء؟ ،معقـة

 ج: ٓ يصح.
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ؾام  ،جازتفإ: رجؾ يصقم افسبت داياًم: ٕكف يقم 1786س

 ؿ؟ؽْ احُل 

 .ٓ ماكع مـ ذفؽج: 

ٓ تصقمقا »رد دم افـفل ظـ يقم افسبت وهق: اواحلديث افق 

أصقل  -احلديث شض ظؾقؽؿ...يقم افسبت إٓ ؾقام اؾُس 

 افؼيعة ختافػف ـام ؿال اإلمام أمحد.

 .وؿال أبق داود: مضطرب

 .مـسقخ :اللَس وؿال افـ   

 .ريهْ ػف افز  ع  وَض  

 .حديث ـذب :وؿال مافؽ 

 ؼقن ظذ أن أصقل افؼيعة ختافػف.بِ طْ وافعؾامء مُ  
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 حؾقى ادقفد؟ؿ بقع وذاء وإهداء ؽْ ُح ما : 1787س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 (ضافؼ أكِت ) :: هؾ ـتابة افرجؾ فزوجتف ظز افـت1788س

 يؼع افطالق؟

ـَ   .واؿع ؾافطالق ،ب ذفؽتَ ج: إن 

 ؿ تؼبقؾ ادصحػ؟ؽْ ُح ما : 1788س

أكف ـان  ،ؽة ظـ ظؽرمةقْ ؾَ د مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ أيب مُ رَ ج: وَ 

 وؾقف اكؼطاع. (ـتاب ريب ،ـتاب ريب) :ؾ ادصحػ ويؼقلب  ؼَ يُ 

 ٓ ماكع مـ ذفؽ. ،جقز تؼبقؾ ادصحػؾقَ 

 ــ افتل كػعؾفا ظـد كزول ادطر؟: ما افس  1789س

 .شًبا كاؾًعاق  افؾفؿ َص »ج: ظؾقؽ بافدظاء: 
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 ذم شـده ضعػ. شظفد بربف إكف حديُث »وحديث: 

كف ٓ يصح )إ: ما رأيؽؿ دم ؿقل بعض افدـاترة:  1791س

 ؟(مؽة وادديـةحديث دم ؾضؾ افبؾدان شقى 

 !هذا ـالم ؽؾط ؟!ـقػ ذفؽج: 

وذم  ك فـا ذم صامـاارِ افؾفؿ بَ » :ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .شــاؿَ يَ 

ك فـا ذم صامـا ارِ افؾفؿ بَ »ؿال: ؿافقا: وذم كجدكا؟ ؿال: ؿال:  

 .شــاؿَ وذم يَ 

هـاك افزٓزل وافػتـ، »ؿال: ؿافقا: وذم كجدكا؟ ؿال: ؿال:  

 .شافشقطانطؾع ؿرن وهبا يَ 

 ؾؼد ثبتت ظدة أحاديث دم ؾضؾ بعض افبالد.
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 ـ هق ؿطب افزمان؟: مَ 1791س

 .ابً طاظرف فؾزمان أؿج: ٓ أَ 

ػ ظذ وفده أٓ جيؾس دم افبقت إٓ إذا ؾَ : رجؾ َح 1799س

 ر، ؾام افعؿؾ؟ػ حلقتف، وافقفد ٓ يقجد فف بقت آَخ ػ  َخ 

 ج: ُيػػفا افقفد صقًئا ما.

 كجؾقزية فؾعؿؾ هبا؟اإلؿ تعؾؿ ؽْ ُح ما : 1792س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

: ما صحة حديث ؿراءة ادعقذات دم افصباح 1794س

 وادساء؟

 ـ هبا.س  ج: فف ضرق ُيَ 
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 : هؾ جتب افزـاة ظذ اداصقة ادعؾقؾة؟1795س

 ؾ افزـاة ذم افسالؿة.عَ ؾافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َج  6ج: ٓ

شسي هلا هل افتل ترظل ذم اجلبال دون أن يَ  :وافسالؿة

 صاحبفا ظؾًػا.

قد اخلالؾة مـ ريػ عُ شتَ »: ما صحة حديث: 1796س

 ؟شدمشؼ

 ج: ٓ أظؾؿ فف شـًدا.

 : ماذا أؾعؾ إذا وؿع ادصحػ مـل؟1797س

 ج: خذه.
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 : ما صحة حديث:1798س

 ش.ما صئَت »ؾؼال:  ؟((ـؿ أجعؾ فؽ مـ صاليت)) 

 .شؾفق خر فؽ ؾنن زدَت  ،ما صئَت »ؿال:  .: افربعؿال: ؿؾُت  

 .شؾفق خر فؽ ، ؾنن زدَت ما صئَت »ؿال:  .ؿؾت: افـصػ 

ؾفق خر  ، ؾنن زدَت ما صئَت »ؿال:  .ؿال: ؿؾت: ؾافثؾثغ 

 .شفؽ

ر ػَ غْ ك مهؽ، ويُ ػَ ؽْ ا تُ إذً »ؿال:  .ؿؾت: أجعؾ فؽ صاليت ـؾفا 

 ؟شفؽ ذكبؽ

وهق  ،ؼقؾذم شـده ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظَ  6ج: حديث ضعقػ

 ضعقػ.
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 ؾبِت ؾفؾ فق ضَ  ،: رجؾ يريد أن يتزوج ظذ زوجتف1799س

 افطالق تلثؿ؟

 ؾح خر.ج: ٓ تلثؿ، فؽـ افص  

وصاحبف ل  ،:  امرأة شاــة  دم بقت إجيار ؿديؿ1811س

 ؾفؾ ظؾقفا إثؿ؟ ،رجطؾب مـفا أن َت يَ 

طؾب صاحب افبقت ما مل يَ ج: ٓ حرج ظؾقفا، وهلا أن دمؾس 

 مـفا اخلروج.

ذك افؾفؿ إين أظقذ بؽ أن أُ »: ما صحة حديث: 1811س

 احلديث؟ ش...ظؾؿا ٓ أَ ظؾؿ، وأشتغػرك دِ بؽ وأكا أَ 

 ا، وفؽـ ـؿعـك يصح.ج:  ضعقػ اإلشـاد جدً 
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 ظظؿ؟إ: هؾ صح حديث دم تحديد اشؿ اهلل 1819س

وٓ  ،ومعؾقفةج: وردت ؾقف ظدة أحاديث ـؾفا ضعقػة 

 تصح.

 ثبت دم تحديد اشؿ اهلل إظظؿ حديث.وٓ يَ 

 .(اهلل)إػ أن اشؿ اهلل إظظؿ هق  وؿد ذهب مجفقر افعؾامء

وٓ يستجاب  ،ؾؾامذا كدظق باشؿ اهلل إظظؿ ؾنن ؿال ؿايؾ:

 !فـا؟

ستؽؿؾ ذالط افدظاء، ومل دمتـب مقاكع ٕكؽ مل تَ  ؾاجلقاب:

 اإلجابة.
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 د يقم افثاين ظؼ مـ ربقعٍ فِ ت أن افـبل وُ بَ : هؾ ثَ 1812س

 ؟إول

 قز آحتػال بادقفد افـبقي؟وهؾ جَي  

ج: مل أؿػ ظذ دفقؾ ثابت يػقد أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾبف 

 إول. د ذم افثاين ظؼ مـ صفر ربقعٍ فِ وشؾؿ وُ 

 ،ؾ بققم مقفدهػَ ثبت أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ احتَ ومل يَ 

 وٓ افصحابة احتػؾقا بؿقفده ظؾقف افصالة وافسالم.

د آجتامع إػ أهؾ عُ ــا كَ )): ما صحة حديث: 1814س

 ؟((مـ افـقاحة -ادقت وصـقعة افطعام بعد دؾـف

 ج: حديث معؾقل.
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 ،دخؾ هباد ظؾقفا ول يَ ؼَ : رجؾ ضؾؼ امرأتف افتل ظَ 1815س

 ؿ؟ؽْ ؾام احُل 

 .: هلا كصػ ادفر، وؿد باكت مـفج

 ،د مـ جديد بقيل وصفقدؼْ ؾزمف افعَ ؾقَ  ،وإذا أراد افرجقع 

 .ؼة ادرأةقاؾَ اق ومُ دَ وَص 

 وهذه افتطؾقؼة حمسقبة ظؾقف. 

 : هؾ ظذ حمصقل افبطاضا وافبطاضس زـاة؟1816س

 وهق أكف ؾقفام زـاة. ،ج: أجـح إػ رأي إحـاف

 .كؿق أمامفا ،عـا جـازة امرأةق  : دم بالدكا إذا َص 1817س

 ؿ دم ذفؽ؟ؽْ ؾام احُل  .كؿق خؾػف ،عـا جـازة رجؾق  وإذا َص 

 .ر ذم افسمال ٓ دفقؾ ظؾقفج: افذي ُذـِ 
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 ؟وهؾ يؽقن ادق أمام اجلـازة أو خؾػفا 

 إمر ذم ادسلفة واشع. ؾلؿقل: 

 سقار؟ؿ زواج ادِ ؽْ ُح ما : 1818س

 ج: زواج صحقح مع افؽراهة افشديدة.

 اإلباضقة؟ؿ افصالة خؾػ ؽْ ُح ما : 1819س

ؾال  ،سكج: افصالة خؾػ اإلباضقة إذا ـاكت اجلامظة شتُ 

 سك اجلامظة.تُ 

صالة ) :: هؾ إصقب أن كؼقل ظـ صالة افصبح1811س

 ؟(صالة افصبح)أو  (افػجر

ؾ   ـُ جاء ذم  (افصبح)جاء ذم افؼرآن، و (افػجرـ)ز، ؾلجا ج: 

 ـة.افس  
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شجدة : مـػرد ؿام فؾرـعة افثاكقة بعد أن شجد 1811س

 ؾام افعؿؾ؟ ،واحدة

سجد ثؿ يَ  ،ويؽؿؾ صالتف ة،ـزل ويليت بافسجدة افثاكقج: يَ 

 فؾسفق.

قـة، وأخذتؿ إذا تبايعتؿ بافعِ »: ما صحة حديث: 1819س

ط اهلل ؾ  َش  :قتؿ بافزرع، وترـتؿ اجلفادِض أذكاب افبؼر، ورَ 

 ؟ش ٓ يـزظف حتك ترجعقا إػ ديـؽؿٓ  ظؾقؽؿ ذُ 

 ج: حديث ضعقػ.

ظذ  ادسجدر ِخ آيصع دم  ،رجؾ ـبر افسـ :1812س

دم افصػقف، وافعدد ؿؾقؾ  ةمع وجقد أـثر مـ ؾرج ،ـرد

 دم ادسجد؟

 ج: افصالة صحقحة مع افؽراهة.
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دم افصالة ، ؾفؾ يسجد فؾسفق أو أن  ا: ملمقم شف1814س

 ز شفقه؟اإلمام جَي 

 ز شفقه.ج: اإلمام َي 

يقرث  إـؾ ظذ جـابة»: ما صحة حديث: 1815س

 ؟شافػؼر

 ج: ٓ يصح.

ض ـؾ ظال بافدكقا بغِ إن اهلل يُ »: ما صحة حديث: 1816س

 ؟شرةِخ جاهؾ بأ

 ج: حديث معؾقل.

 : هؾ تربقة افؼطط دم افبقت فقس ؾقفا ماكع ذظل؟1817س

 ج: كعؿ، فقس ؾقفا ماكع ذظل.
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 ؿ افتقؿؿ ظذ اجلدار؟ؽْ ُح ما : 1818س

 ؾقجزئ. ،ج: إذا ـان ظذ اجلدار ؽبار

بقة بؾغة أهؾ مك( مـ س افؼؿقص )اجلالبْ : هؾ فُ 1819س

 ـة؟افس  

ـة ظـ افرشقل صذ اهلل ظؾقف س افؼؿقص ُش بْ فُ  ،ج: كعؿ

 وشؾؿ.

 قز صالة اجلـازة دم افؼبقر؟: هؾ جَت 1891س

 قز.ج: كعؿ، دَم 

 ؾبس احلرير؟ؿ صالة افرجؾ وهق يَ ؽْ ُح ما : 1891س

 احلرير.ج: افصالة صحقحة، وظؾقف إثؿ ارتداء 
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 ؿ ترك افعؼقؼة مـ أجؾ بـاء صؼة فؾسؽـ؟ؽْ ُح ما : 1899س

ـِ  ،ج: إذا مل يؽـ فؽ صؼة فؾسؽـ  صؼة فؾسؽـ. ؾاب

 ،اإلمام دم افرـعة إخرة وأدرـُت  ،: أكا ظذ شػر1892س

أم أضقػ فرـعتل رـعة واحدة  ؟ؿ افصالة ـاإلمامتِ ؾفؾ أُ 

 ؿك؟وأَ 

 ؿ افصالة ـاإلمام.تِ ج: تُ 

 ؾ مـفا أبقكا آدم ظؾقف افسالم؟ـَ أَ : ما افشجرة افتل 1894س

ـة رشقفف ظؾقف افصالة ص ظؾقفا ذم ـتاب اهلل أو ُش ج: مل ُيـَ 

 وافسالم.

افـبل صذ  اهلل ظؾقف وشؾؿ ربف دم فقؾة  ىأَ : هؾ رَ 1895س

 اإلساء وادعراج؟
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رأيت »ؾؼال:  ،ؾ افـبل صذ  اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ ذفؽج: ُشئِ 

 .ش؟!ك أراهك  كقر أَ »، وذم رواية: شكقًرا

 :  ـقػ أـقن ظايل اهلؿة دم ضؾب افعؾؿ؟1896س

 .ج: اشلل اهلل ظؾق اهلؿة

 .ط بافصاحلغؾِ واختَ  

  افصاحلغ.َر واؿرأ ِش  

ك ظـ افصالة دم افرسوال فَ ـْ : هؾ هـاك أحاديث تَ 1897س

 دون إزار؟

 ك.فَ ـْ ج: فقس هـاك حديث يَ 

 ؾزم مـفا افعذاب؟يَ  (مطر) ةؾزم أن ـؾؿ: هؾ يَ 1898س
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ركا بػضؾ اهلل طِ مُ »ؾزم،  وؿد جاء ذم احلديث افؼدد: ج: ٓ يَ 

 .شوبرمحتف

ػقا افِ روا، وَخ زِ وفقا وايتَ رَسْ تَ »: ما صحة حديث: 1899س

 .شأهؾ افؽتاب

 ج: ٓ يصح.

وٓدها بافشؾؾ أؿ امرأة تدظق ظذ ؽْ ُح ما : 1821س

 وإمراض؟

 .امرأة جاهؾةج: 

قا ظذ أكػسؽؿ، ظُ دْ ٓ تَ » وافـبل صذ  اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: 

ؼقا قاؾِ ٓ تُ  6قا ظذ أمقافؽؿظُ دْ قا ظذ أوٓدـؿ، وٓ تَ ظُ دْ وٓ تَ 

 .شسلل ؾقفا ظطاء، ؾقستجقب فؽؿمـ اهلل شاظة يُ 
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ؼ افرجؾ امرأتف دم ادحؽؿة مـ أجؾ خروج ؾ  : فق ضَ 1821س

 فؾ يلثؿ؟ؾ ،ابـف مـ اجلقش

 وافطالق فقس ؾقف إثؿ. ،ؼؾ  ج: هق ضَ 

افطاظؿ افشاـر بؿـزفة افصايؿ »: ما صحة حديث: 1829س

 ؟شافصابر

 ج: حديث ضعقػ.

 ًما؟د  قز أخذ اإلجيار ُمؼَ : هؾ جَي 1822س

 قز بافسايض.ج: َي 

 أوربا؟ افتل دم ؿ افؾحقمؽْ ُح ما : 1824س

 .قزدَم  ،مذـاة مـ هيقدي أو ككاين حْت بِ ج: إذا ذُ 

 .ّؾ ؾال حَتِ  ،وـاكت وؿقذة أو مؽفربة حْت بِ تؽـ ذُ إذا مل  أما
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 شؾ رزؿل تحت طؾ رحملعِ وُج »: ما صحة حديث: 1825س

 وما معـاه؟

 بف ؽـالؿ اجلفاد. كـَ عْ ويُ  .ج: ذم شـده ضعقػ

 قز؟ؾػان دم ـؾ مقضقع جَي : هؾ احلِ 1826س

 ه ذم اجلؿؾة اإلـثار مـ افقؿغ.رَ ؽْ وفؽـف يُ  ،قزج: َي 

 بغ افػؼر وادسؽغ؟: ما افػرق 1827س

ًٓ  سـج: ادسؽغ أح مـ افػؼر، وفؽـ إذا اجتؿعا اكػردا،  حا

 وإذا اكػردا اجتؿعا.

  .دخؾ ؾقف افػؼريَ  ،ياتآر ادسؽغ مـػرًدا ذم ـِ إذا ذُ  :بؿعـك

 دخؾ ذم ادسؽغ. ،ر افػؼر مـػرًداـِ وإذا ذُ 

 ؾافػؼر أصد حاجة مـ ادسؽغ. ،اشقيً  اإما إذا جاء
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 ؟ظالج افبقت ادسؽقن باجلـما : 1828س

ؾافـبل صذ  اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل:  6ؾ ؾقف شقرة افبؼرةغ  ج: َص 

 .شؼرأ ؾقف شقرة افبؼرةمـ افبقت افذي تُ  يػرإن افشقطان »

 م اهلل احلرير ظذ افرجال؟ر  : داذا َح 1829س

 ج: اهلل أظؾؿ.

وافتفؾقؾ ـؾ ـر ؿ آجتامع دم افبققت فؾذ  ؽْ ُح ما : 1841س

 اثـغ ومخقس؟

 صـع ذفؽ.د أن افـبل صذ  اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان يَ رِ ج: مل يَ 

 ر؟ـَ ـ مس افذ  ؿ افقضقء مِ ؽْ ُح ما : 1841س

 .تؾؽ مسلفة خالؾقةج: 
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ـ مس أن إحاديث افتل وردت ذم إمر بافقضقء مِ  وأرى 

 معؾقفة. -رـَ افذ  

 قز افتصدق ظـ حل؟: هؾ جَي 1849س

 قز.ج: َي 

 قز بقع ادـتجات افتل ظؾقفا صقر افـساء؟: هؾ جَي 1842س

 ٕن ادـتجات هل إصؾ، وافصقر رء ظارض. 6قزج: َي 

 ؿ صالة اجلامظة؟ؽْ ُح ما : 1844س

 وإن ـاكقا ؿؾة. ،ؿقل افؼالؾغ بافقجقب أختار ج:

ؾقف أحاديث  (رياض افصاحلغ): هؾ ـتاب 1845س

 ضعقػة؟

 .افضعقػةج: كعؿ، ؾقف بعض إحاديث 
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حتؼقؼ فؽتاب  -حػظف اهلل -فركا إخ إبراهقؿ ظقسكوفِص  

 ضقب، وجزاه اهلل خًرا. (رياض افصاحلغ)

 رح وخروج افدم بعد اكتفاء افقضقء؟ؿ اجَل ؽْ : ما ُح 1846س

 ػسد افقضقء.ج: ٓ يَ 

 رون اجلـ دم بققت مفجقرة؟صق  ـ يُ ؿ مَ ؽْ ُح ما : 1847س

ُف  }ج: ؿال تعاػ:  َٓ َتَرْوهَنُؿْ إِك  ـْ َحْقُث  ْؿ ُهَق َوَؿبِقُؾُف ِم ـُ  {َيَرا

 ، ؾؽؾ هذا ظبث.[13]إظراف: 

 ـؼض افقضقء؟: هؾ افتزع بافدم يَ 1848س

 ـؼض افقضقء.ج: ٓ يَ 
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ع ؿع صالة افعك مَجْ قز فؾشخص أن جَي : هؾ جَي 1849س

 تؼديؿ دم بقتف ؿبؾ افسػر؟

 إٓ إذا ـان وؿت افصالة شقضقع ذم افسػر. ،قزج: ٓ َي 

 ـف شتة أصفر؟قز افعؼقؼة بخروف ِش : هؾ جَت 1851س

زها بعض افعؾامء.ج: َج   ق 

 ٓ فؾػتـة؟زَ : هؾ هاروت وماروت كَ 1851س

َقاضُِغ َظَذ ُمْؾِؽ ُشَؾْقاَمَن }ج: ؿال تعاػ:  َبُعقا َما َتتُْؾق افش  َوات 

َػَر ُشَؾْقاَمُن َوفَ  ـَ َػُروا ُيَعؾ ُؿقَن افـ اَس َوَما  ـَ َقاضَِغ  ـ  افش 
ؽِ

ْحَر َوَما ُأْكِزَل َظَذ ادََْؾَؽْغِ بَِبابَِؾ َهاُروَت َوَماُروَت َوَما  افس 

ـُ ؾِْتـٌَة َؾاَل َتْؽُػرْ  َٓ إِك اَم َكْح ـْ َأَحٍد َحت ك َيُؼق ]افبؼرة:  {ُيَعؾ اَمِن ِم

231]. 

 هذا افذي ذم افباب.
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 ؿ احلػالت افؼرآكقة ظـد افزواج؟ؽْ ما ُح : 1859س

 ؿـع.ج: ٓ كستطقع أن كَ 

 : هؾ افـقم أثـاء إضاءة افـقر مؽروه؟1852س

 د دفقؾ ظذ افؽراهة.رِ ج: مل يَ 

 ؟شاقا اداء مص  ص  مُ »: ما صحة حديث: 1854س

 ج: ٓ يصح.

 : هؾ افسفر مؽروه؟1855س

 .ةمؽروه إٓ حلاج ،ج: كعؿ

وافدـاترة  ،درس دم جامعة خمتؾطةـ يَ ؿ مَ ؽْ ُح ما : 1856س

 ـؾفـ كساء؟

 بكه ؿدر آشتطاظة. ّض غُ ج: يَ 
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وافؼصد خشقع  ،: دم بعض ادساجد يطػئقن افـقر1857س

 ؿ؟ؽْ ؾام احُل  ،افـاس دم افصالة

 ب حاجة ادصؾغ.َس ج: إمر واشع ظذ َح 

 ؼال ظـد افـظر إػ افؽعبة؟ت دظاء يبَ : هؾ ثَ 1858س

 افـظر إػ افؽعبة. ثبت دظاء ظـدج: ٓ يَ 

 ؟شؿؽ وهق ـذوبَد َص »: ما صحة حديث: 1859س

 وهق ثابت. ((افبخاري))ؼ ذم ؾ  عَ ج: مُ 

ب شقرة مـ افؼرآن وأؿرأها أـثر حِ قز أن أُ : هؾ جَي 1861س

 مـ ؽرها؟

 قز ذفؽ.ج: كعؿ، َي 

 



 

 

127 

 : ما صحة حديث: 1861س

ؾة إػ ـَ ك إَ اظَ َد اظك ظؾقؽؿ ـام تَ َد يقصؽ إمؿ أن تَ »

 .شؿصعتفا

 ؟ ـ ؿؾة كحـ يقمئذٍ ؾؼال ؿايؾ: ومِ  

اء افسقؾ، ثَ اء ـغُ ثَ ـثر، وفؽـؽؿ ؽُ  بؾ أكتؿ يقمئذٍ »ؿال: 

ؼذؾـ اهلل دم ـزظـ اهلل مـ صدور ظدوـؿ ادفابة مـؽؿ، وفقَ وفقَ 

 .شـهْ ؿؾقبؽؿ افقَ 

 ـ؟هْ ؾؼال ؿايؾ: يا رشقل اهلل، وما افقَ  

 ؟شافدكقا، وـراهقة ادقت ّب ُح »ؿال:  

 أن افسـد حسـ، فؽـل أحتاج إػ مراجعتف. ج: طـل
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ع  احلرام ٓ ظَ ) :ؿ ؿقل افزوج فزوجتفؽْ ُح ما : 1869س

 ؟عْت ـَ وَص  (اذتصـعل ـ

 ج: ظؾقف ـػارة يؿغ.

كسكت بغرض ؿ افتعرف ظذ ؾتاة مـ اإلؽْ ُح ما : 1862س

 افزواج؟

 .ه ذفؽرَ ؽْ ؽ شبقؾ ؽر جقد، ويُ فج: ذ

ـْ َأْبَقاهِبَاَوْأُتقا  }ؿال تعاػ:    .[245]افبؼرة:  {اْفبُُققَت ِم

ا هبا، ع هتاوكً ك ثالث مُجَ رَ ـ تَ مَ »: ما صحة حديث: 1864س

 ؟شع اهلل ظذ ؿؾبفبَ ضَ 

 ـف بعض افعؾامء.س  َح ج:

افسـد يصح، وفؽـ أحتاج مراجعة  وؿال افشقخ مرة أخرى:

 افعؾؾ.
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افصقم دم افشتاء افغـقؿة »: ما صحة حديث: 1865س

 ؟شافباردة

 ج: ٓ يصح.

 : ما هناية وؿت صالة افػجر؟1866س

 ك مـ افػجر رـعة ؿبؾ ضؾقع افشؿس.درِ ج: هناية وؿتفا أن تُ 

 : هؾ افؽؾب كجس؟1867س

 ؾاؽسؾف. ،ؿفرَ ؽ رء مـ ظَ س  ج: إذا مَ 

 دة؟هاب فؾعؿرة وهل دم افعِ افذ   قز ٕرمؾةٍ :  هؾ جَي 1868س

 ،ظباس وجابرج: كعؿ، وهذا رأي أم ادممـغ ظالشة وابـ 

 ريض اهلل ظـفؿ امقًعا.
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فق ؾعؾتل ـذا ٓ ) ػ ظذ امرأتف ؿاياًل:ؾَ : َح 1869س

 ؾفؾ يؼع افطالق؟ (تؾزمقـل

ـػارة يؿغ وٓ  رؽػ  أكؽ تُ  وأختار ؾقف ،ؼؾ  عَ هذا ضالق مُ ج: 

 ضالؿؽ. يؼع

افردود افعؾؿقة  ةؿ اإلـثار مـ مشاهدؽْ : ما ُح 1871س

 وادـاطرات؟

 ؼتصد ذم هذا افباب.ج: يـبغل أن تَ 

ر أن : حامؾ مـ افزكا، ؾفؾ جيقز فرجؾ آَخ 1871س

 يتزوجفا وهل حامؾ؟

 ر أن يتزوجفا وهل حامؾ.َخ آقز أبًدا فرجؾ ج: ٓ َي 
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ضؿـ فؽؿ أَ  ،ات  اضؿـقا يل ِش »: ما صحة حديث: 1879س

 ؟ش...اجلـة

 ج: ٓ يصح.

مؾعقن ما  ، إن افدكقا مؾعقكةَٓ أَ »: ما صحة حديث: 1872س

 ؟شوظال أو متعؾؿ ،ـر اهلل وما وآهإٓ ذِ  ،ؾقفا

 ثبت.ج: ٓ يَ 

 ؿ فعب افدومقـق؟ؽْ ُح ما : 1874س

 .ٕهنا مـ افـرد 6قزج: ٓ َي 

ب بافـردصر، عِ ـ فَ مَ »افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: و 

 .شـزير ودمفغ يده ذم حلؿ ِخ بَ ؾؽلكام َص 
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درس ػ ل يَ ؾَ أو اخَل  ػؾَ  مـ افس  الِ : هؾ هـاك ظَ 1875س

 فؾػتقى؟ رَ د  َص وتَ  ،أصقل افػؼف

ؾؿ فقس بافؼديؿ، فقس ظِ  -ك اهلل ؾقؽ ارَ بَ  -ج: أصقل افػؼف

مـ زمـ افصحابة وٓ مـ زمـ افتابعغ وٓ مـ زمـ أتباع 

 .افتابعغ

رمحة اهلل تعاػ  ،ؾ بعض هذا افعؾؿ اإلمام افشاؾعلبدأ ُيدِخ  

 ظؾقف.

 فة؟اَل ػ دم افؽَ ـ  ػ ُص ـ  َص شؿ مُ ا: أريد 1876س

فة بخصقصفا، وفؽـ اَل ػ ذم افؽَ ظؾؿ ـتاًبا ُصـ  ج: ٓ أَ 

 ػك.أحؽامفا مقجقدة ذم ـتب افتػسر ـام ٓ َُي 

 ـصحقن هبا ضافب افعؾؿ؟: ما أشامء افؽتب  افتل تَ 1877س

 ـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.ج: ـتاب اهلل، وُش 
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افؼرآن دم ؿ أخذ أجر ظذ ؿراءة ؽْ ُح ما : 1878س

 ادؿات؟ افرس  

 ج: جالز مع افؽراهة.

 ؿ مداظبة افزوج فزوجتف احلايض؟ؽْ ُح ما : 1879س

 ج: ٓ بلس.

 ؟(مسقات افديـقةإُ ـ)ك بؿ  ؿ ما ُيَس ؽْ : ما ُح 1881س

 ج: ٓ ماكع مـفا.

ب ؾْ جَل  :ؿ أخذ ادال مـ دون ظؾؿ افزوجؽْ ُح ما : 1881س

 حاجات ادـزل؟

فرشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: إن ؿافت هـد أم معاوية ج: 

ـاح أن آخذ مـ مافف ُج  أبا شػقان رجؾ صحقح، ؾفؾ ظع  
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 ا؟ ًس 

 .شبادعروف ما يؽػقِؽ  وبـقكِ  خذي أكِت »ل: ؾؼا

 ـؼض افقضقء؟: هؾ تؼبقؾ افزوجة يَ 1889س

ـؼض يَ أكف ٓ  ،ج: أختار رأي ابـ ظباس ريض اهلل ظـفام

 افقضقء.

أربع دم أمتل مـ أمر اجلاهؾقة، »: ما صحة حديث: 1882س

ٓ يسـقهنـ: افػخر دم إحساب، وافطعـ دم إكساب، 

 ؟ شوآشتسؼاء بافـجقم، وافـقاحة

 ج: ثابت صحقح.

 : هؾ أشتغػر اهلل ظـد افتثاؤب؟1884س

إكام ؿال:  ،د هذا ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿرِ ج: مل يَ 

 .شه ما اشتطاعدّ إذا تثاءب أحدـؿ ؾؾَرُ »
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: امرأة مريضة وضرية افػراش، وؿد وصت وهل 1885س

 اؾ ظؾقفدِخ لٓ كُ ب دم حال صحتفا إذا مرضت إػ هذا احلد

 ذ ـالمفا؟ـػ  ؾفؾ كُ  ،ؾالكة وؾالكة

 ًسا ظؾقفا.ذوا وصقتفا َش ػ  كَ  ج:

 : هؾ جيقز افتعامؾ بافعربقن؟1886س

 ٓ حظًرا وٓ إباحة. ،ج: ٓ يصح ذم افعربقن حديث

قن اهلل ظـد ؿ  َس دـاـغ افػراخ ٓ يُ  أـثر أصحاب: 1887س

 ؿ افذبقحة؟ؽْ ُح  ؾام ،افذبح

ـُ  ،اهلل ظؾقفا ؿ  ج: َش   .ْؾ و

 : ما صحة حديث افسػقاين؟1888س

 ج: ٓ يصح.
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 شع افؼؾؿ ظـ ثالث...ؾِ رُ »: ما صحة حديث: 1889س

 احلديث.

 ج: يصح فشقاهده.

 :: هؾ صحقح أن أؾضؾ ضريؼة فدراشة افػؼف1891س

 افدراشة ظذ مذهب معغ؟

 .ٓ كختار هذه افطريؼةج: 

ـة إكام كختار افطريؼة ادشػقظة بافدفقؾ مـ ـتاب اهلل وُش  

 .رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 عؾؿ فف مستـًدا.ؾال كَ  ،أما افتؼؾد بؿذهب 
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 : هؾ افشؿس ثابتة أو متحرـة؟1891س

ِري دُِْسَتَؼر   }ج: ؿال تعاػ:  ْؿُس دَمْ هَلَا َذفَِؽ َتْؼِديُر اْفَعِزيِز  َوافش 

 .[74]يس:  {اْفَعؾِقؿِ 

 قز ؿص احلاجب؟: هؾ جَي 1899س

 ج: إن ـان يمذي يقز ؿصف، أما افـؿص ؾال.

ؾريؼقة، وافػايدة أهنا إ: هؾ تصح افعؼقؼة دم دوفة 1892س

 بتؽؾػة بسقطة؟

ػ، وإطفار صعالر وْ ؾؽ مـفا أَ ـْ تصح، فؽـ أَ  ،ج: كعؿ

 ػ.وْ أَ  اإلشالم ذم بؾدك

افشقخ ؾالن أظؾؿ أهؾ ) :: هؾ أؿع دم اإلثؿ إذا ؿؾت1894س

 ؟(إرض

 ج: تؼع ذم اجلفؾ.
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ؿبؾ افظفر  اـ صذ أربعً مَ »: ما صحة حديث: 1895س

 ؟شمف اهلل ظذ افـارر  َح  بعده، اوأربعً 

 ج: ؾقف بعض اإلظالٓت، وأحتاج مراجعتف.

 ؟شؼبؾ اهلل صالة مسبؾٓ يَ »: ما صحة حديث: 1896س

 ج: حديث ضعقػ.

 : هؾ دم ـثرة افصدؿة تبذير؟1897س

ُف َوادِْْسؽَِغ }ج: اهلل ؿال ذم ـتابف افؽريؿ:  َوآِت َذا اْفُؼْرَبك َحؼ 

بِ  ـَ افس  ْر َتْبِذيًراَواْب َٓ ُتَبذ   .[12]اإلساء:  {قِؾ َو
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مع  ،ؿ افؽشػ ظـد ضبقب كساء ٕكف ماهرؽْ ُح ما : 1898س

 رة؟اوجقد ضبقبات أؿؾ مف

عد ظـ أضباء بافبُ  -ثؿ أكصحِؽ  ثؿ أكصحِؽ  أكصحِؽ ج: 

 6افـساء افرجال، إٓ إذا دظت رضورة ؿصقى دثؾ هذا

 .رهادْ ر بؼَ د  ؼَ ؾافضورات تُ 

قز، فؽـ فق ـاكت ب ادرأة ظـد افرجؾ فؾضورة َي طب  ؾتَ  

 م أن تذهبل إفقفا.زَ فْ هـاك امرأة تؼقم هبذا ؾلَ 

 افـصارى؟ قز تشققع جـايز: هؾ جَي 1899س

ع ذم صـَ ـافذي يُ  ،: إذا ل يؽـ يتؼدم اجلـازة صؾقب ـبرج

 .وأكت تق خؾػ افصؾقب ،بعض افبالد

مع  ،إذا مل يؽـ هذا مقجقًدا ؾال بلس بتشققع جـازة افـصارى 

 .ظدم افدظاء فؾؿقت بادغػرة
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 ظع، ؿال: دل بعض افعؾامء فذفؽ بحديث وؿد اشتَ  

افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼؾت:  تقُت دا مات أبق ضافب أَ 

 ش ...هارِ ؼ ؾقَ ؾِ اكطَ »ؾؼال:  .إن ظؿؽ افشقخ افضال ؿد مات

  احلديث. وؾقف ـالم يسر.

د أن ابـ ظباس ريض اهلل ظـفام أؾتك بجقاز تشققع رَ وَ  :وأيًضا

 صخص ٕمف افقفقدية  أو افـكاكقة. 

 ؿ ظؿؾ أـثر مـ ظؿرة دم شػرة واحدة؟ؽْ ُح ما : 1911س

رار ظذ ظفد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ؽْ د هذا افت  رِ مل يَ ج: 

 .وشؾؿ

 

 



 

 

141 

: ما هل أشامء افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افصحقحة 1911س

 افثابتة؟

، (احلاذ)، و(اداحل)، و(أمحد)، و(حمؿد)ج: مـفا: 

 .صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ (كبل افرمحة)، و(افعاؿب)و

 ر.َخ أشامء أُ  ؿتت هبا إشاكقد، وثَ بَ هذه ثَ  

 : ما حد افرضورة؟1919س

 .رَخ آتؾػ مـ صخص فشخص ج: افضورة خَت 

يـف أو ببدكف أو بدِ  ّؾ شك افشخص أن َيِ أن َُي  :وحاصؾ أمرها 

 ٓ يتحؿؾف بحال. ما -بامفف أو بقفده
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 ؿ فبس ادرأة افـؼاب بدون ؿػاز وجقرب؟ؽْ ُح ما : 1912س

وإن ـاكت ادسلفة  .6 ٕن ادرأة ظقرةها تلثؿ واهلل أظؾؿاأرج: 

ؾقف ظؾقفا بعض آختالف بغ افعؾامء، فؽـ هذا افذي تستؼر 

 كػز.

شبحان اهلل ظدد ) :ؿ افتسبقح هبذه افصقغةؽْ : ما ُح 1914س

 ؟(وظدد احلرـات وافسؽقن ،ما ـان وما شقؽقن

 .ـةوٓ ُش  ـتابظؾؿفا دم هذه صقغة ٓ أَ ج: 

 .ـة ؾفق خربافقارد ذم افؽتاب وافس   كصحوأَ  

 (ؽؾْ ادُ ): هؾ صح حديث دم ؾضؾ شقر: 1915س

 ؟(افقاؿعة)و (افرمحـ)و
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ج: ٓ أظؾؿ ذم ؾضؾفا حديًثا ثابًتا ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

ثبت، وصلهنا صلن ـؾ وشؾؿ، ـؾ افذي ورد ؾقفا ضعقػ ٓ يَ 

 شقر افؼرآن افؽريؿ.

فـ أدخؾ بقت أيب مرة  !تقبة): امرأة ؿافت: 1916س

 ؿ؟ؽْ ؾام احُل  !!(أخرى

 .ؾػ ؾقفا افعؾامءتؾؽ مسلفة اختَ ج: 

ر ـػارة يؿغ6 ٕن ـالمفا خرج ؽػ  أن تُ  وإحقط هلا دم ديـفا

ر ؾؼد ذهب بعض افعؾامء إػ ؽػ  وإٓ ؾؾق مل تُ  .رج افقؿغخَم 

 ظدم افؽػارة.

ؾنن تؽ  :ظقا باجلـازةْسِ أَ »: ما صحة حديث: 1917س

ؾؼ تضعقكف  ؽ شقى ذفؽتوإن  إفقف، ة ؾخر تؼدمقهناصاحل

 ؟شظـ رؿابؽؿ
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 ج: ثابت صحقح.

 ػ  قَ دم ؿزه وتَ  ادقت عِض إذا وُ »: ما صحة حديث: 1918س

 ش ...ؽانِ ؾَ أتاه مَ  :سؿع ؿرع كعاهلؿحتك إكف فقَ  ،أصحابفظـف 

 احلديث؟

 ج: ثابت صحقح.

ح فؾؿممـ دم ؿزه مد ُيػَس »: ما صحة حديث: 1919س

 ؟شبكه

 ج: إشـاده حسـ.

 : ما افدظاء افذي يؼال بعد صالة افضحك؟1911س

 ج: فقس هـاك دظاء ثابت بعد صالة افضحك بخصقصفا.
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 ؿ صالة افضحك؟ؽْ : ما ُح 1911س

ـفا ؾال إثؿ رَ ـ تَ ومَ  ،ؾفا أثقبعَ ـ ؾَ ـة فقست راتبة، مَ ج: هل ُش 

 ظؾقف.

َرب  }: امرأة ؿافت ـام ؿافت أم مريؿ ظؾقفا افسالم: 1919س

ِؿقُع  ًرا َؾَتَؼب ْؾ ِمـ ل إِك َؽ َأْكَت افس   إيِن  َكَذْرُت َفَؽ َما دِم َبْطـِل حُمَر 

 .[25]آل ظؿران:  {افَعؾِقؿُ 

ببـت، وهل أن دم افػرؿة افثاكقة مـ ـؾقة افطب،  ؿْت زِ وؿد رُ  

 ؾام افعؿؾ مع هذا افـذر؟

 .وٓ يؿؽـ افقؾاء بف ،هذا افـذر فقس دم ذيعتـاج: 

 ر ـػارة يؿغ.ؽػ  أن تُ  :ؾـصقحتل هلا 

ح ح  أحدمها َص  ،صقخغ اختالؾا جدُت : إذا وَ 1912س

 ػف، ؾام افعؿؾ؟ع  ر َض وأَخ  ،حديًثا
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مـ أهؾ افعؾؿ  فسَت  َت خذ ؿقل إظؾؿ مـفام ما دمُ ج: 

 .باحلديث

ؾخذ بإشؾؿ وإحقط  ،ظـ َققز إظؾؿ مـفام َت زْ َج ؾنذا ظَ  

 فؽ ذم ديـؽ.

 ؿ تؾقؾ افؾحقة ظـد افقضقء؟ؽْ ُح ما : 1914س

د حديث ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ثابت رِ ج: مل يَ 

 ذم إمر بتخؾقؾ افؾحقة. -اإلشـاد

 ما صحة حديث: : 1915س

« َ ا مـ أمتل يلتقن يقم افؼقامة بحسـات أمثال ظؾؿـ أؿقامً َٕ

 .شاؾقجعؾفا اهلل هباء مـثقرً  ،امة بقضاءجبال هِت 

ٓ كؽقن مـفؿ  :فؿؾ  ؿال ثقبان: يا رشقل اهلل، صػفؿ فـا وَج  

 !عؾؿوكحـ ٓ كَ 
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دتؽؿ، ويلخذون مـ افؾقؾ ؾْ ا إهنؿ إخقاكؽؿ ومـ جِ مَ أَ »ؿال:  

 ؟شا بؿحارم اهلل اكتفؽقهاقْ ؾَ ـام تلخذون، وفؽـفؿ ؿقم إذا َخ 

 ثبت.ج: احلديث ضعقػ، بؾ صديد افضعػ ٓ يَ 

ؿ تغقر افـقة دم افصالة مـ ثالث رـعات ؽْ : ما ُح 1916س

 إػ مخس رـعات؟

ـة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ٓ أظؾؿ هلذا مستـًدا مـ ُش  ج:

 .وشؾؿ

 إذا صئَت  ؾ  ؿ وَص ؾ  وبعدها َش  ،ؿ افصالة افتل كقيتفاتِ أَ  :ؾعؾقف 

 صالة أخرى.

ـ كام بعد افعك ؾذهب مَ »: ما صحة حديث: 1917س

 ؟شؾال يؾقمـ إٓ كػسف ،ظؼؾف

 .حالثبت بٓ يَ  ،ج: تافػ اإلشـاد
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 (ع راحة بدين مـ أجؾ ؾالندَ ٓ أَ ) :وؿد ؿال افؾقث بـ شعد 

 أحد افرواة.

إذا )ؽتب وصقة مػادها: قز فشخص أن يَ : هؾ جَي 1918س

 ؟(ؾلكا متزع بلظضايل ت  مِ 

 قز.ج: ٓ َي 

يقم أهؾ مك دم رباط إػ »: ما صحة حديث: 1919س

 ؟شافؼقامة

 ج: ٓ يصح.

 : هؾ ظؿرة رمضان ـاحلج؟1991س

 ط افػريضة.ج: ظؿرة رمضان ذم إجر ـحجة، فؽـ ٓ ُتسؼِ 

ادق، وإفؼاء ـؾؿة هاب فؾتعزية دم ُس قز افذ  : هؾ جَي 1991س

 فتذـر افـاس؟
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ؾافتعزية مؼوظة  6فؾتعزية ٓ حرج ظؾقؽ إذا ذهبَت ج: 

 .باإلاماع

 ؾال أشتطقع مـعفا إذا ـاكت ؾقفا مصؾحة. ،أما افؽؾؿة

د ظـ رشقل اهلل صذ اهلل رِ ن ذفؽ مل يَ إ :فؽـ أشتطقع أن أؿقل

 ظؾقف وشؾؿ.

 : هؾ ظذ افتغ زـاة؟1999س

  .أكف ٓ زـاة ظؾقف يرى اجلؿفقرج: 

 .أن ؾقف زـاة ويرى إحـاف

 وأرى أن أدفة إحـاف ؿقية. 
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 دة؟: هؾ فؾؿختؾعة ظِ 1992س

 :هلا ظدة، فؽـفؿ اختؾػقا دم ظدهتا ،كعؿج: 

 .أن ظدمها ثالث حقضات اجلؿفقر ىرؾ 

 .ةأهنا تعتد بحقضويرى بعض افعؾامء ـعثامن  

أهنا إذا ـاكت ؾارؿت زوجفا مـذ مدة  ،ر ففرأي آَخ  ؿوثَ  

 -ؾؿؽثت ظاًما ذم بقت أهؾفا ،ـ ؽاضبفا زوجفاـؿَ  ،ضقيؾة

 .أهنا ٓ ظدة هلا

ؿافقا: تعتد ـادطؾؼة بثالث  -رُت ـَ ـام ذَ  -وفؽـ اجلؿفقر 

 حقضات.

ويتتعتع دم  ،ؿ افؼرآنؾ  عَ : صخص مبتدئ دم حػظ وتَ 1994س

 ثاب؟، ؾفؾ يافؼراءة

 .يثاب إن صاء اهلل تعاػ ،ج: كعؿ



 

 

151 

اداهر بافؼرآن مع »: ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

وهق ؼرأ افؼرآن ويتتعتع ؾقف، رة افؽرام افزرة، وافذي يَ ػَ افس  

 .شفف أجران -ظؾقف صاق

ظذ  ،ؿ وضع ادصحػ ظذ إرضؽْ ُح ما : 1995س

 افسجادة؟

 ج: ٓ بلس أن تضعف ظذ افسجادة ذم مؽان مقؿر.

 ،قز أن يؼرأ دم افرـعة إوػ بؼراءة حػص: هؾ جَي 1996س

 ش؟رْ ودم افثاكقة بؼراءة وَ 

 قز ذفؽ.َي  ،ج: كعؿ

ؿ أصابف هَ  ما ؿال ظبد ؿط إذا»: ما صحة حديث: 1997س

تؽ، كاصقتل مَ حزن: افؾفؿ إين ظبدك وابـ ظبدك، ابـ أَ أو 
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ؿضاؤك، أشلفؽ بؽؾ اشؿ  ل دم  ْد ؿؽ، ظَ ؽْ ُح  دم   بقدك، ماضٍ 

 احلديث؟ ش...هق فؽ

أبق ) :، ؾػل شـده راٍو يؼال ففع دم ثبقتفـازَ احلديث مُ ج: 

 .وهق جمفقل ظذ افراجح (شؾؿة

 اخلز ضعقػ اإلشـاد.ؾ :وظؾقف 

 ،: إذـار افتل تؼال ظـ رشقل اهلل بصقغة افتذـر1998س

 هؾ افـسقة يؼؾـفا بصقغة افتلكقث؟

 أهنـ يؼؾـفا بصقغة افتلكقث. -واهلل أظؾؿ -افظاهرج: 

 .شـل وأكا ظبدكخؾؼتَ  ،ٓ أكتإٓ إفف  ،افؾفؿ أكت ريب» :ؾؿثاًل 

 ؽ.تُ مَ ـل وأكا أَ ادرأة تؼقل: خؾؼتَ 
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 ؿ أـؾ افدجاج بؿـاشبة ادقفد افـبقي؟ ؽْ ُح ما : 1999س

 ؾ.فْ ج: إمر َش 

رم آحتػاظ بإوراق ادفؿة داخؾ : هؾ َي 1921س

 ادصحػ؟

 ج: فقس بحرام.

 ؿ افتباظد بغ افصػقف؟ؽْ ُح ما : 1921س

 فبقن افشاشع بغ افصػقف.واه افتباظد رَ ج: ُيؽْ 

 ةك)افبقـقو (افبقـقكة افصغرى): ما افػارق بغ 1929س

 ؟(افؽزى

ؼ افرجؾ ؾ  طَ ؾتؽقن بعد أن يُ  (افبقـقكة افصغرى)أما  ج:

 .وتـؼيض ظدمها ،زوجتف تطؾقؼة رجعقة
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ؾ فف افرجقع إفقفا وٓ َيِ  ،باكت مـف بقـقكة صغرى :ؾفـا يؼال 

 ومقاؾؼتفا. ،وويل وصفقد ،إٓ بعؼد جديد ومفر جديد

فف  ّؾ وٓ حَتِ  ة،ؾتؽقن بعد افتطؾقؼة افثافث (افبقـقكة افؽزى)أما 

 ـؽح زوًجا ؽره.حتك تَ 

 : ـؿ حجة حجفا افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟1922س

 .(حجة افقداع)ج: حج مرة واحدة، وافتل أضؾؼقا ظؾقفا 

وهل ٓ  ،فا أن تزوجفا مـ صخص مام  : ؾتاة تريد أُ 1924س

 ؾفؾ بذفؽ تؽقن ظاؿة ٕمفا؟ ،تريده

 ج: ٓ تؽقن افػتاة ظاؿة هبذا.

 هؾ افقفقد وافـصارى ـػار؟: 1925س

 ـػار. ،ج: كعؿ
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ول تؽـ  ،ء افقحلْد ظايشة ؿصة بَ  ْت ؽَ : ـقػ َح 1926س

 !وؿتفا؟ دْت فِ وُ 

ا مـ رشقل مْه ذَ َخ ٕهنا إما أَ  (ؾ صحايبَش رْ مُ )ك ؿ  َس ج: هذا يُ 

 .رَخ آأو مـ صحايب  ،اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 ومراشقؾ افصحابة مؼبقفة معؿقل هبا. 

 ؾلكِت  ،ـذفؽ ؾعؾِت  إن ــِت ) :ؿال فزوجتف: رجؾ 1927س

 ؟ؾْت عَ وؾَ  (ضافؼ

 ،رء ؿد وؿع ؼ ظذؾ  عَ مُ ٕن هذا افطالق  :حمسقبة تطؾقؼةج: 

 .ؾفق ضالق كاجز

 ،ؼؾ  عَ ؾفق مُ  ،امستؼبؾقً  (ـذا ؾِت عَ ؾَ  نْ إِ ) :ؾَت بخالف ما إذا ؿُ  

 ـػارة يؿغ. فوذم افغافب يؽقن فؾتفديد ؾػق
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 ،ؿ افصغر ظذ افؽبرؾ  َس يُ »: ما صحة حديث: 1928س

 ؟شوافراـب ظذ ادار ،وافؼؾقؾ ظؾ افؽثر

 ت هذا.بَ ثَ  ،ج: كعؿ

 وس أيات؟ءـة افقؿقف ظذ ر: هؾ مـ افس  1929س

 ثبت.ٓ يَ  -وس أياتءج: احلديث افقارد ذم افقؿقف ظـد ر

وبعض  ((شقرة افسجدة))قز ؿراءة بعض : هؾ جَي 1941س

دم ؾجر يقم اجلؿعة: ٕن إَام افسقرتغ ؾقف  (شقرة اإلكسان)

 مشؼة ظذ اإلمام وادصؾغ؟

 قز ذفؽ.َي  ،ج: كعؿ

 ؿف؟ؾَ ـ طَ قز فؾشخص أن يدظق ظذ مَ : هؾ جَي 1941س

 ؿف.ؾَ ـ طَ قز فؾشخص أن يدظق ظذ مَ َي  ،ج: كعؿ
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هؾ  شفاتْ َس بَ امرأة افـار دم هرة َح  ِت ؾَ َخ دَ »: حديث: 1949س

 دخقهلا افـار هق دخقل ممؿت أو خؾقد دم افـار؟

 .، ؾدخقهلا افـار دخقل ممؿتج: إذا ـاكت هذه ادرأة مسؾؿة

 : ما صحة هذا احلديث: 1942س

 افـبل   ب  ؾؾؿ يسـقه حتك َش  ،ذ ادؼـقن ظامر بـ ياسَخ أَ 

 .ثؿ ترـقه ،ر آهلتفؿ بخرـَ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وذَ 

 .شما وراءك؟»ؿال:  ،اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؾام أتك رشقَل  

 رُت ـَ مـؽ، وذَ  ؾُت حتك كِ  ـُت رِ ؿال: ذ يا رشقل اهلل، ما تُ  

  !!آهلتفؿ بخر

 .شـقػ جتد ؿؾبؽ؟»ؿال: 

 .ؿال: مطؿئـ باإليامن 
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 ؟شدإن ظادوا ؾعُ »ؿال:  

تؽاد أن تؽقن ـؾؿة ادػ ريـ  دم ـؾ ضرؿف مؼال،  وفؽـج: 

ِرَه َوَؿْؾُبُف } ذفؽ ذم تػسر ؿقفف تعاػ: عة ظذجُمؿِ  ـْ ـْ ُأ ٓ  َم إِ

ياَمنِ  ـ  بِاإْلِ
 .[232]افـحؾ:  .{ُمْطَؿئِ

بعض افعؾامء ضؿقها إػ بعضفا  وفؽـ ،ؾػل ـؾ ضرؿف مؼال

 شفد فف.ـقها بؿجؿقع افطرق، وخاصة أن طاهر أية يَ س  وَح 

 : ما افرأي دم تصحقح احلديث بؿجؿقع ضرؿف؟1944س

 .فؾتصحقح بؿجؿقع افطرق ضقابطج: 

ػ ضعًػا ع  6 ٕكف فق ُض شتد ضعػ هذه افطرقأٓ يَ   :مـفا 

 افؽـ فق ـان ضعػً   ،صؾح أن يـجز هبا آكذاكصديًدا ؾؾـ يَ 

 .ا ؾقـجزرً يس

 .وأؿقال افعؾامء تدور ذم هذا افػؾؽ 
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 .شٓ وصقة فقارث»حديث:  ؾعذ شبقؾ ادثال:

أمة  ُؾ ؿَ ظَ  :ضعقػة، فؽـ يؼقليرى اإلمام افشاؾعل أن افطرق 

ل إمة وظؿؾ ؼ  ؾَ ؾتَ  .حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يعززه أو يؼقيف

 إمة ـؾفا بف يؼقيف.

ظـ  ؾضاًل  ،ؾؽؾام اصتد ضعػ افطرق ابتعدكا ظـ افتحسغ

 افتصحقح.

اهلل شبحاكف وتعاػ يب إذا إن »: ما صحة حديث: 1945س

 ؟ش أن يتؼـفؾ ظبده ظؿاًل ؿِ ظَ 

 اإلشـاد.ج: ضعقػ 

: هؾ وؿػتؿ ظذ أي بـؽ يؼقؿ ادعامالت 1946س

 اإلشالمقة؟

 ج: مل أؿػ ظذ بـؽ ذم هذا افصدد.
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قز افدظاء بعد افتشفد بغر إدظقة : هؾ جَي 1947س

 افقاردة؟

 قز هذا. َي  ،ج: كعؿ

 قز وضع مايل دم بـؽ بدون أخذ افػقايد؟: هؾ جَي 1948س

 ؾال حرج. ،شك ظؾقف افضقاعخَت  ج: إذا ــَت 

قا خؾػ ؾ  َص أن يُ ظذ  افعامؾغ ِز : مدير مصـع جُيْ 1949س

 ؿَ ؽْ ؾام ُح  ،ؿ مـ راتبفَص ـ يتلخر ظـ افصالة ُي ومَ  ،غ  عَ إمام مُ 

 ذفؽ؟

 .قز ذفؽج: ٓ َي 

 ،مل يصـعف افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ثدَ وهذا صـقع حُمْ  

 وٓ أصحابف.
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 ؟شؾؾقتقضل ،رهـَ ذَ  س  ـ مَ مَ »: ما صحة حديث: 1951س

 .ظؾقفا ضرق معؾقفة ـؾ ضرؿف افتل وؿػُت ج: 

ة بـت صػقان، وؾقف ظؾة  ْر حديث بُ  :فا مع ضعػفؾِ ثَ مْ ـ أَ ومِ 

ؾتاوى مفؿة )، و(ؾتاوى افػضالقات) فا ذم ـتايَب  حتُ ض  وَ 

 .(فعؿقم إمة

إن مـ افذكقب ذكقًبا ٓ »: ما صحة حديث: 1951س

 ؟شرها إٓ افسعل ظذ ادعاشػ  ؽَ يُ 

 ج: ٓ يصح.

دم ؿ ؿراءة افؼرآن افؽريؿ مـ اهلاتػ ؽْ ُح ما : 1959س

 دسجد؟ا

 قز.جَت  ،ج: كعؿ
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 ؿ زراظة إشـان؟ؽْ ُح ما : 1952س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

م ظذ صقام ؿضاء يقم مـ رمضان زْ ؿ افعَ ؽْ ُح ما : 1954س

 مـ افـفار؟

 ت مـ افؾقؾ.ق  بَ ج: ٓ يصح ظـد اجلؿفقر، وإكام يب أن تُ 

هؾ افدظاء دم افسجقد يؽقن دم افػريضة أو  :1955س

 افـاؾؾة؟

 ج: ذم ـؾ افصؾقات.

 ؿ ؿراءة افؼرآن مـ اهلاتػ دم صالة افـاؾؾة؟ؽْ ُح ما : 1956س

 ج: ٓ بلس بذفؽ ظـد امفقر افعؾامء.
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قز اشتخدام اخلقار أو افعسؾ أو ؽره دم : هؾ جَي 1957س

 ترضقب افقجف؟

 ج: ٓ بلس.

ظذ وثقؼة افطالق يؼع : هؾ بؿجرد افتقؿقع 1958س

 افطالق؟

ويؼع بف  ،افتقؿقع ظذ افقثقؼة بؿثابة افتؾػظ بافطالق ،ج: كعؿ

 افطالق.

 وس وإطاؾر؟رضؿ دؾـ افؽْ ُح ما : 1959س

 ج: ٓ أظؾؿ هلذا مستـًدا.

 ـقي افرجؾ إذا أراد افدخقل دم افصالة؟: ـقػ يَ 1961س

 ج: افـقة حمؾفا افؼؾب.
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 ـصح بف؟تَ  : ما ـتاب افسرة افذي1961س

 !!ًدا دم افسرة إػ أن أكصح بفقا تحؼقًؼا جا حمؼؼً ـتابً  : ل أرَ ج

إشالم بـ حمؿد أيب  /هـاك ذم ادغازي ٕخل ذم اهلل وفؽـ 

 ظؼة.

ا بف ظددً  جدُت ، ؾبعد آضالع ظؾقف وَ وأما افرحقؼ اخلتقم

 ا مـ إحاديث افضعقػة.ـبرً 

 ضقاع افصالة؟ؿ فعب افؽرة مع ظدم ؽْ ُح ما : 1969س

م ذفؽ، ر  حَ ج: اكشغال بإدكك ظـ إظذ، وٓ كستطقع أن كُ 

 ظ ظذ وؿتؽ.اؾِ وفؽـ َح 

 روض افتجارة زـاة؟: هؾ دم ظُ 1962س

ًػا ؾَ روض افتجارة زـاة ظـد امفقر افعؾامء َش ذم ظُ  ،كعؿج: 

 !ًػاؾَ وَخ 
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ي ذم ؽاية أْ ؾرَ  (روض افتجارةٓ زـاة ذم ظُ ) :وافذي يؼقل 

ورأي ذم ؽاية اإلرضار بافشخص ذم ديـف، افشذوذ، 

 !!وبادسؾؿغ ظؿقًما

ظـ  اظاجزً  ،ٓف ريالآة َؼ ر أن صخًصا معف ظَ تصق  وٓ يُ  

عفا ذم دمارات َض وَ  ،ورجؾ معف مؾقار ريال .ـقفاويزتشغقؾفا 

ـ  يُ  وٓ  !ل ظـفاز

ؾنكؽ مقت،  ما صئَت  ْش ظِ »: ما صحة حديث: 1964س

 احلديث؟ شؾنكؽ مػارؿف... ـ صئَت مَ  ْب بِ ْح وأَ 

 ا.ج: شـده ضعقػ جدً 

 بطؾفا؟ر أثـاء افصالة يُ فْ : هؾ طفقر رء مـ افظ  1965س

 بطؾفا، إذا ـان شفًقا.ج: ٓ يُ 
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 ؿ بقع َثال مصـقع مـ إشؿـت؟ؽْ ُح ما : 1966س

ؾافـبل صذ  6قزج: إذا ـان ظذ صقرة ذوات إرواح ؾال َي 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ هنك ظـ بقع إصـام.

 : هؾ افرياء مـ افؼك إصغر؟1967س

 ج: كعؿ، بؾ هق افؼك إصغر.

قة ـِ : هؾ إذا اصست ادرأة ٕبـايفا ضعاًما وفباًشا بِ 1968س

 ب هلا صدؿة؟َس ُيْ  ،افصدؿة

  فؾصدؿة. صدؿة إذا ـاكقا حماًل عتَز يُ  ،ج: كعؿ

مصاريػ دم ك شارِ افزوجة أن تُ  : هؾ جيب ظذ1969س

 افبقت؟

اإلكػاق ظذ ظـ قل ئج: ٓ يب ظؾقفا أي رء، وافزوج مس

 .اؽً ؾِ زوجتف وفق ـان أبقها مَ 
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: ما صحة ؿصة ملء افشقطان فإلمام أمحد ظـد 1971س

 مقتف؟

 قجد هلا أشاكقد.يوٓ  ،ظؾؿ ظـفا صقًئاأج: ٓ 

 دم افبققت؟ؾ افشقاضغ افـار عِ ْش : هؾ يؿؽـ أن تُ 1971س

 .ل أؿػ ظذ دفقؾ دم هذاج: 

َ بَ وبعد مراجعتفا تَ  ،ظدة وؿالع ْت ثَ دَ ؿد َح  ودم واؿعـا  أهنا  غ 

 :رق ادرأة افبقت وتؼقلبػعؾ ؾاظؾ، ؾؿـ ادؿؽـ أن حَت 

 .(أحرؿف افشقطان)

 طبة افقاحدة جتزئ دم اجلؿعة؟: هؾ اخُل 1979س

ظؾقف وشؾؿ خطب   د أكف صذ اهللفَ عْ طبتان، ومل يُ ـة ُخ ج: افس  

 وفؽـ اجلؿعة تصح. .اجلؿعة خطبة واحدة
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 مة وافعـؽبقت دم اهلجرة؟اَم : هؾ ثبتت ؿصة احَل 1972س

 ثبت.ج: مل تَ 

مـ دكقاـؿ ثالث:  ب إيل  ب  ُح »: ما صحة حديث: 1974س

 ؟شرة ظقـل دم افصالةؿُ  ؾْت عِ وُج  ،وافـساء ،قبافط  

 ج: شـده ضعقػ ومعؾقل.

 م افقافد؟َد ؿَ  ؾقبؿ تؼؽْ ُح ما : 1975س

 ا.ؾقً ج: ٓ أظؾؿ فتؼبقؾ ؿدم افقافد مستـًدا، وأراها ؽُ 

صذ اهلل ظؾقف  (مدد يا رشقل اهلل) :ؿؽْ : ما ُح 1976س

 وشؾؿ؟

 ك باهلل.ج: ِذ 
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 ؟(زاد ادعاد): ما افرأي دم ـتاب 1977س

ج: ـتاب ضقب، وفؽـ بف ـؿ ـبر مـ إحاديث افضعقػة، 

 وظؾقؽ أن تـتؼل كسخة حمؼؼة.

 شفقد...دود افقَ خر افـساء افقَ »: ما صحة حديث: 1978س

 احلديث؟

 ا هبذا افؾػظ.ج: ٓ أظؾؿف ثابتً 

 شوجقا افقدود افقفقد...زَ تَ »: ما صحة حديث: 1979س

 احلديث؟

 ج: صحقح.

 ؟شك ما ترـقـؿاترـقا افس  »: ما صحة حديث: 1981س

 ج: ذم شـده بعض ادؼال.
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 ؟شـ يبدـ رآين وآمَ ك قبَ ضُ »: ما صحة حديث: 1981س

 ج: ذم شـده ضعػ.

دظقة إػ اهلل ظز دم افؿ ظؿؾ افـساء ؽْ ُح ما : 1989س

 ؟(افػقس بقك)

 ػسدة.ج: ٓ بلس ما مل تتقفد مَ 

 ش عرة جـابة...تحت ـؾ َص »: ما صحة حديث: 1982س

 احلديث؟

 ج: تافػ اإلشـاد.

 ؾفا؟س  ُيغَ أن ذا ماتت أمف إقز فؾرجؾ : هؾ جَي 1984س

 ؾـ افـساء.س  افـسقة ُيغَ ج: 
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ًٓ  خرجُت احُلْؽؿ إذا أَ : ما 1985س ًٓ  زـاة افػطر ما مـ  بد

 احلبقب؟

 قز ظـد اجلؿفقر مـ افعؾامء.ج: ٓ َي 

ن مـ ان وشبعاتثـا: هؾ صحقح أكف فؽؾ مسؾؿ 1986س

 غ؟قر افعِ احُل 

 ج: هذا فؾشفداء.

اهلل )ن: قسؿع مـ ؿراء افؼرآن ؿبؾ افبسؿؾة يؼقف: كَ 1987س

ؾام  ،ؼظقن دم افؼراءةويَ  (بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ ،أـز

 ؿ؟ؽْ احُل 

 .ر ادصحػج: هذا يػعؾقكف مـ شقرة افضحك إػ آِخ 

 د ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم.رِ ومل يَ  
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 ؿ مسح افقجف بافقديـ بعد افدظاء؟ؽْ ُح ما : 1988س

 رد بذفؽ ضعقػ.اج: احلديث افق

 ،بتقـقؾ رشؿل مـ إبقز : هؾ زواج افبـت جَي 1989س

 وبؿقاؾؼتف دون حضقره؟

 قز، إذا تلـدكا مـ ذفؽ.َي  ،ج: كعؿ

 ؿة؟ؿ إـؾ مـ صقد افؽالب ادُعؾ  ؽْ ُح ما : 1991س

 ،اشؿ اهلل َت رْ ـَ ؿ وذَ ؾ  عَ ـؾبؽ ادُ  َت ؾْ رَش ج: ٓ بلس بف، إذا أَ 

 .ْؾ ؾؽُ 

ٕن  :قز أن أصسي تقراة افقفقد وأؿرأها: هؾ جَي 1991س

 ًٓ  دعرؾة ديـفؿ؟ ظـدي ؾضق

وؿد ورد ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف . ز فؽ ذفؽق  ٓ ُأَج ج: 

 .وشؾؿ أكف هنك ظؿر ظـ ذفؽ
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عرؾؽ ـتاب اهلل، يُ  أؾاؿر ،أن تتعرف ظذ ديـفؿ وإذا أردَت  

 ادعرؾة افصحقحة بام هؿ ظؾقف أن.

 ؼال أثـاء افقٓدة؟: هؾ هـاك آيات ت1999س

 افقٓدة.ؼال أثـاء ظرف آيات تج: ٓ أَ 

 ؿ ترك افصالة فؾؽسؾ؟ؽْ ُح ما : 1992س

 ج: ـبرة مـ افؽبالر.

 ع افصؾقات؟قز هلا مَجْ ؾفؾ جَي  ،: امرأة مريضة1994س

 إٓ إذا ــِت  ،ع افصؾقاتؿْ غ جلَ ق  َس ج: فقس ادرض بؿُ 

 .تعجزيـ ظـ افصالة ذم وؿتفا
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وافسقدة مريؿ ظؾقفا  ،: ما افؼرابة بغ شقدكا زـريا1995س

 افسالم؟

ج أخت مريؿ ظؾقفا افسالم6 ٕن افـبل صذ اهلل وْ ج: زـريا زَ 

يقك  :ل اخلافةابـَ  رأيُت »ظؾقف وشؾؿ ذم رحؾة ادعراج ؿال: 

 .شظؾقفام افسالم ،وظقسك

 ريايض؟ هاب فـادٍ قز فؾـساء افذ  : هؾ جَي 1996س

 ،وافػتـة ملمقكة ،ا ظـ افرجالج: إذا ـان افـادي معؽقًؾا تامً 

 .ال بلس بذفؽؾ 6رات فـ تـؽشػقْ وافعَ  ،وٓ تقجد تصاوير

 بف.َس بدون ذفؽ ؾبحَ و

 -: هؾ تؾقيـ ادرأة فشعرها بؾقن ؽر إشقد1997س

 حالل؟
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ج: حالل ٓ ماكع مـف، حتك بافؾقن إشقد فؾؿرأة ٓ بلس 

 بف.

 بقن افصحابة ـػار؟ُس : هؾ افرواؾض افذيـ يَ 1998س

 ج: مرتؽبقن فؽبالر.

 ـؼض افقضقء؟يَ  ء افقضقءهؾ افؽالم أثـا: 1999س

 ـؼض افقضقء.ج: ٓ يَ 

 ؼ ظـف؟ظُ ؾفؾ أَ  ،: إذا مات اجلـغ دم افبطـ9111س

 ظؼقؼة. ظـفج: فقست 

 


